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'அகிம்சாமூர்த்தி' அவெ�ரிக்கா

பா�ரன்

என்டைM உயிர்ப்பு�ன் டைவத்திருக்கும்

மேQாழடை�களுக்கு..



முன்MQாக  ...          



வெசப்�ம்பர் Qாக்குQல் முடிந்து சரிEாக ஒமேர 
வாரத்தில் இந்Qத் வெQா�ரில் வரும் 
வெசய்திகடைZவெEல்லாம் சு�ந்Qவாறு எMது 
கடிQங்கள் ஒவ்வெவாரு பத்திரிக்டைக 
அலுவலகத்தின் கQடைவயும் Qட்டிEபடி... 

இத்வெQா�டைர கண்� அந்Q பிரபல வார இQழ்கள்
ஏமேQா Qங்கள் மீமேQ வி�ாMத் Qாக்குQல் 
ந�ந்QடைQப் மேபால எண்ணி நடுங்கிM. 



ஒரு இQழின் ஆசிரிEர், '.................. எழுதிக் 
வெகாண்டிருக்கிறாமேர .... அது முடிந்Qதும் 
டைவத்துக் வெகாள்Zலா�ா?' என்றார். 

இன்வெMாரு இQழ் டைகவெEடுத்மேQ 
கும்பிட்டுவிட்�து. 

கடை�சிEாக ஒரு இQழின் ஆசிரிEர் வெசான்Mார்: 

’ஒருமேவடைZ உங்கள் வெQா�ர் வந்து 
வெகாண்டிருக்கும் மேவடைZயில் Qப்பித் Qவறி 
ஒசா�ா ஆந்த்ராக்டைq ஏவி பல்லாயிரம் மேபர் 
பலிEாகி Anti Sentiment ஆகிவிட்�ால் என்M 
வெசய்வது? வெகாஞ்ச நாள் கழித்து 
ஆரம்பிக்கலா�ா?' என்றார். ஆMால் கண்டைt 
மூடித்திறப்பQற்குள் இரு நாடுகZது 
வான்வெவளியில் அவெ�ரிக்காவின் ஏவுகடைtகள். 
ச�ாQாMப் புறாவின் சிறகுகடைZ சுடைவத்Qபடி..... 

அந்Q வருத்Qம் மேQாய்ந்Q வரலாறுQான் இன்று 
Qமிழர் கண்மேtாட்�த்தின் வாசகர்களுக்வெகM 
வலம் வர இருக்கிறது. 



''அப்பா அவெ�ரிக்காமேவ தீப்பத்தி எரியுது, டீவில 
காட்டுறாங்க வந்து பாரு" என்று அலறிMான் 
�கன். மே�ல் வீட்டு �ாடியிலிருந்து. 

அவெ�ரிக்காவாவது தீப்பற்றுவQாவது? 

ஒருமேவடைZ கம்ப்யூட்�ர்களில் 
வடிவடை�க்கப்பட்� கண்�ம் விட்டு கண்�ம் 
Qாவும் ஏவுகடைtகளில் ஏற்பட்� மேகாZாமேறா ? 

அல்லது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நிகழ்ந்Qது மேபால 
கருப்பர்கZது �ற்றுவெ�ாரு எழுச்சிமேEா? 

பரபரப்பினூமே� படிக்கட்டுகளில் பாய்ந்மேQாம். 

பார்த்Qால்... 

“அவெ�ரிக்க பEங்கரம் குறித்Q சிறப்புச் 
வெசய்திகள் இன்னும் சில வெநாடிகளில்..” 
அவெ�ரிக்காவிலாவது.. பிறர் நாசமேவடைலகளில் 
ஈடுபடுவQாவது..? நம்ப �றுத்Qது �Mம். 

QனிவெEாரு அவெ�ரிக்கன் வி�ாMத்தில் பாய்ந்து 
வடைZகு�ா நாடுகடைZமேE சுற்றி வடைZத்துச் 
சூடைறEாடும் "ட்ரூடைலஸ்" வந்து மேபாMது 
நிடைMவில்.. 



QனிவெEாரு அவெ�ரிக்க "மேரம்மேபா” ஒட்டுவெ�ாத்Q 
அவெ�ரிக்கப் படை�கடைZமேE QMது 
வெரௌத்திரத்Qால் துவம்சம் வெசய்யும் "First Blood" 
நிடைMவில் வந்து மேபாMது... 

ரஷ்Eக் குத்து சண்டை� வீரர்கடைZமேE பந்Qாடும் 
சில்வர் ஸ்மே�ாலன் வந்து மேபாMார் 
நிடைMவில்...... 

"சிறப்புச் வெசய்திகள் : இன்று காடைல 8.20 
�ணிEZவில் நியூEார்க் நகரிலுள்Z உலக 
வர்த்Qக டை�Eக் கட்டி�த்தின் மீது ஒன்றன் பின் 
ஒன்றாக இரு வி�ாMங்கடைZ மே�ாQ டைவத்Qதில் 
ட்வின் �வர்ஸ் எMப்படும் அவ்விரு 
கட்டி�ங்களுமே� இடிந்து Qடைர�ட்��ாயிM 
இதில்.." 

எM விரிந்து வெகாண்மே� மேபாMது வெசய்தி. 
அதிர்ச்சியிலும் ஆச்சர்Eத்திலும் திறந்Q வாய் 
மூ�ாதிருந்Qது. 

எMக்கு நிடைMவு வெQரிந்து க�ந்Q முப்பது 
வரு�ங்கZாய்ப் பார்த்Q 

தி மே� ஆப் Q மே2க்கால் விசிடிங் ஹவர்ஸ் 



�ணிரத்Mத்தி�மிருந்து அவெ�ரிக்கர்கள் 'சுட்�' 
கிளிப் ஏங்கர். 

இண்டிவெபண்�ன்ஸ் மே� எM அடைMத்துப் 
ப�ங்களுமே� வெபாய்Eாகிப் மேபாயிM 
வெநாடிப்வெபாழுதில் 

கட்டி�த்தின் புழுதி அ�ங்குவQற்குள் புரளிக்கு 
�ட்டும் பஞ்சமில்லா�ல் மேபாMது. 

இச்வெசEடைலச் வெசய்Qது. 

2ப்பானிE வெசஞ்மேசடைM.? 

இல்டைலயில்டைல பாலஸ்தீனிEப் 
படை�கள்Qான்... 

அதுவுமில்டைல ... 

ஒசா�ா பின்மேல�ன் Qான்...

கிடை�Eாது. 

நிற ஒடுக்கு முடைறக்கு ஆZாM உள்ளூர் 
ஆட்கZாகவும் இருக்கலாம்... 

எதுவும் புரிப�வில்டைல அவ்மேவடைZயில்... 



ஒன்று �ட்டும் புரிந்Qது: நிறத்தின் மேபராமேலா... 
�Qத்தின் மேபராமேலா.. Qத்துவத்தின் மேபராமேலா... 
வர்க்கத்தின் மேபராமேலா.. ஒடுக்கப்பட்� அல்லது 
'நாகரீக�ாக' மேவறு வார்த்டைQகளில் 
வெசால்வQாMால்... ஒடுக்கப்பட்�Qாக 
நம்படைவக்கப்பட்� ஒரு குழு �ட்டுமே� இடைQ 
வெசய்திருக்க முடியும் என்பதுQான். 

அது .. எது ? 

அவரவர்கள் அவரவர்கZது உள்ளூர் 
எதிரிகளுக்மேகற்ப இடைQவெEாட்டி கயிறு திரித்துக் 
வெகாண்�ார்கள். 

இந்திEாவுக்கு ஐ.எஸ்.ஐ. 

பாகிஸ்Qானுக்கு ரா... 

வடைZகு�ாவுக்கு ஈராக்... 

எMத் வெQா�ங்கி QMக்குக் க�ன் வெகாடுக்காQ 
டீக்கடை� நாEர் வடைரக்கும் இQற்குத் வெQா�ர்பு 
உண்டு என்ற ரீதியில் நீண்�து கயிறு. 



மூன்றாம் உலக நாடுகடைZப் வெபாறுத்Qவடைர 
QMக்கு ஒன்று மேபாMாலும் எதிரிக்கு இரண்டு 
கண் மேபாக மேவண்டும். 

அவ்வZவுQான்.. 

அதுQான் அந்Qந்Q நாடுகளின் மேநாக்கம்... 
லட்சிEம்... முழக்கம்... வெகாள்டைக . குப்டைப .. 
எல்லாம். 

ஆMால் எ�க்குள் எஞ்சி நிற்கும் 
மேகள்விவெEல்லாம் இதுQான் : 
வெகாண்�ாட்�ங்களின் மேபாதுகூ� அருமேக வராQ 
கூட்�ம் குமுறி அழும்மேபாது துடைtக்கு 
நிற்குமே�. 

ஆMால்... அவலத்தின் உச்சத்தில் நின்று 
அழுகுரல் எழுப்பும்மேபாது கூ� QMக்வெகதிராக 
எவவெரவர் இடைQ வெசய்திருக்கக் கூடும்? எனும் 
ஓராயிரம் சந்மேQகங்கள் ஏன் எழுந்QM. 

பல நூறு ஆண்டுகZாய் கட்டிவெEழுப்பப்பட்� 
அவெ�ரிக்க பிம்பம் ஏன் விழுந்Qது என்பதுQான். 



எண்tற்ற எதிரிகடைZப் வெபற்றிருப்பது எந்Q 
�னிQனுக்கும் - எந்Q நாட்டுக்கும் மேபறாக 
இருக்கக் கூ�ாது - இருக்கமுடிEாது. 

ஆMால் அவெ�ரிக்கா வெபற்றது. அடைQத்Qான். 

இப்மேபரழிவுகளுக்வெகல்லாம் எவர் காரtம்..? 

எவ்விQ குமேராQங்களும் அற்று அன்று காடைல 
Qங்கள் பணிடைEத் துவக்கிE அப்பல்லாயிரம் 
அப்பாவிகZா.? 

அம்�க்கடைZப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 
அவெ�ரிக்க அரசா..? அல்லது அQMது அEல் 
உறவு(?)க் வெகாள்டைகEா? 

எண்ணி ஏமேழ நாட்களுக்குள் புலMாய்வு 
நிகழ்ந்து... நீதி விசாரடைt முடிந்து தீர்ப்பும் 
வழங்கப்பட்�ாயிற்று. 

ஒசா�ா பின்மேல�ன்Qான் குற்றவாளி. 

அடுத்து அவடைர ஆQரிக்கும் Qலிபான். வெசாந்Q 
�க்களின் மேசாகம் கண்டு அவெ�ரிக்கத் 
வெQாடைலக்காட்சிகளில் எழுந்QருளிE புஷ் 
வெசான்Mார்: 



"இது இஸ்லாத்துக்கு எதிராM Qாக்குQல் அல்ல" 

ஆம். அடைQமேE நாமும் நம்புகிமேறாம். 

அவெ�ரிக்கா Qாக்குQல் ந�த்துவது இஸ்லாத்தின் 
மீதும் அல்ல. அடைQப் மேபான்மேற... 
அவெ�ரிக்காடைவத் Qாக்க நிடைMக்கும் 
அடைMவரும் இஸ்லாமிEர்கள் �ட்டுமே�யும் 
அல்ல. 

- எடைQ விடைQத்மேQாமே�ா அடைQ �ட்டுமே� 
நாம் அறுவடை� வெசய்மேவாம்: இது எந்Qப் 
பாவமும் அறிEாQ ஒரு விவசாயிக்காM 
அரிச்சுவடி 

பள்ளிப் பருவத்தில் பத்து �ார்க் மேகள்விக்வெகM 
�Mப்பா�ம் வெசய்து டைவத்Q அறிவிEலின் 
அரிச்சுவடி ஒன்றும் உண்டு. 

அதுQான் நியூட்� னின் மூன்றாவது விதி: For 
every action, there is an opposite and equal reaction. 

அதுசரி. ஆMால் அQற்கும் முன்Mர் அவெ�ரிக்கா 
எடைQ எடைQ எங்வெகங்கு விடைQத்Qது..? 

அடைQப்பற்றிக் வெகாஞ்சம் 



வெபாதுவு�டை�ச் சித்Qாந்Qத்துக்குச் 
வெசாந்Qக்காரர்கள் அ�க்குமுடைற மூல�ாகவும் 
அச்சுறுத்Qல் மூல�ாகவும் �ட்டுமே� ஆட்சிடைEக் 
டைகப்பற்ற முடியும் என்கிற அவெ�ரிக்க 
மூடைZEாZர்களுக்கு அடி வெகாடுக்கும் விQ�ாக 
வெபருந்திரZாM �க்கள் ஆQரமேவாடு ஆட்சியில் 
அ�ர்ந்Qார் சிலி நாட்டினுடை�E அலண்மே� இது 
கம்யூனிச எதிர்ப்பாZர்கZது அடி�டியிமேலமேE 
டைக டைவத்Qது மேபாலாயிற்று என்பதில் 
எவருக்கும் சந்மேQகம் இருக்கமுடிEாது. 

அப்புறம் சும்�ா இருக்கு�ா அவெ�ரிக்கா..? 

''அதிகாரம் முழுக்க �க்களுக்மேக'', என்ற அவர் 
இருக்கலா�ா ஆட்சியில்...? 

அன்டைறE காடைலப்வெபாழுதில் ந�ந்Q 
படுவெகாடைலயில் 3000 மேபர் இந்Q உலக வாழ்டைவ 
விட்டு விடுQடைலEாக... ஆயிரக்கtக்காமேMாரது 
கதி அமேQாகதிEாயிற்று. 

அந்Q அலண்மே�யும் அந்Q ஆயிரக்கtக்காM 
�க்களும் படுவெகாடைலக்கு ஆZாM நாள் எது 
வெQரியு�ா? 



அதுவும் அமேQ வெசப்�ம்பர் - 11 Qான். 

 (ஆMால் இனிவருவது சிலிடைEப் பற்றி �ட்டும் 
அல்ல) 

. 





1. நதியின் நிறம் சிவப்பு

நீங்கள் ராமே2ஷ்கு�ார், சு2ாQா 
வடைகEறாக்களுடை�E �ர்� நாவல்கடைZப் 
படிக்காQவர்கZாகமேவா... 
பிடிக்காQவர்கZாகமேவா இருக்கலாம். ஆMால் 
அQற்காகவெவல்லாம் சிலியின் வரலாற்டைறப் 
படிக்க �ாட்மே�ன் என்று முரண்டுபிடிப்பது 
வெகாஞ்சம் கூ� நிEாE�ற்ற வெசEல். 

ஆம்.. 

சிலியின் வரலாறு இவர்கZது �ர்� 
நாவல்கடைZயும் விஞ்சும் வரலாறு. 

1958 மேQர்Qலின் மேபாது மூன்மேற மூன்று 
சQவீQம்Qான் மீதி இருந்Qது சிலியின் அலண்மே� 
ஆட்சிடைEப் பிடிப்பQற்கு, அடுத்Q மேQர்Qல் 
அறுபத்தி நான்கில்Qான் என்றாலும் அது வடைர 
ஒரு குட்டி தூக்கம் மேபா� அவெ�ரிக்கா என்M 
'2ான்சி வழக்கு’கடைZ விசாரிக்கும் நீதி�ன்ற�ா 
என்M? 



அப்மேபாமேQ ஆரம்பித்து விட்�து அQன் 
மேவடைலகடைZ ... வெகன்MடிQான் மேலாககுரு 
அப்மேபாடைQE அவெ�ரிக்காவுக்கு. 64 ல் சிலியில் 
ந�க்க இருக்கும் மேQர்Qலுக்கு 61 மேலமேE ஒரு குழு
அடை�க்கப்பட்�து வெவள்டைZ �ாளிடைகயில், 
சிலியில் ந�க்க மேவண்டிE சர்வ நாசப் 
பணிகளுக்கும் வெபாறுப்மேபற்றுக் வெகாண்�து 
சி.ஐ.ஏ. அடைQப்மேபாலமேவ சிலியிMது 
Qடைலநகரம் சாண்டிEாமேகாவிலும் ஒரு குழு. 

சிலி நாட்டில் அவெ�ரிக்க Qடைலயீடு என்பது 
எந்QவிQ ஒளிவு�டைறவு�ற்ற அப்பட்��ாM 
Qடைலயீடு. 

ஏவெMன்றால் இத் Qடைலயீடுகளுக்வெகல்லாம் 
மூலகாரtம் முQலீடுQான். �ார்க்சிEவாதிEாM 
அலண்மே� ஆட்சிக்கு வந்Q �றுவெநாடிமேE வெசய்E
இருக்கும் வெசEல் அவெ�ரிக்க முQலீடுகடைZ 
மு�க்கி அடைMத்டைQயும் 
நாட்டுடை�டை�Eாக்குவதுQான். 



அதுவடைர அவெ�ரிக்கா சுரண்டி வந்Qது சிலி 
நாட்டு �க்கZது வெசல்வங்கடைZ �ட்டு�ல்ல 
அQMது காப்பர் சுரங்கங்கடைZயும்Qான். 
அப்புறம் சுரண்�டைல எதிர்க்கும் 
கம்யூனிஸ்டுகடைZ எப்படிச் சகிக்கும் 
அவெ�ரிக்கா? அQன் விடைZவுQான் 
கம்யூனிஸ்டுகடைZமேE சுரண்டிவிடுவQற்கு 
அவெ�ரிக்கா எடுத்Q அசாத்திE முEற்சிகள். 

வாஷிங்�னிலும் சிலியின் Qடைலநகரிலும் 
நிEமிக்கப்பட்� சி.ஐ.ஏ. ஏவெ2ண்டுகZது முQல் 
பணி சிலியிMது எதிர்கட்சிகடைZ விடைலக்கு 
வாங்குவது. 

வாங்கிMார்கள். அடுத்து... 

அடைMத்து எதிர்ப்டைபயும் ஒரு முகப்படுத்தி ஓர் 
அணியில் 9 திரட்டி 'கம்யூனிச பEங்கரவாQத்டைQ’
எதிர்ப்பது. 

திரட்டிMார்கள். எதிர்த்Qார்கள். 

அQற்கு வசதிEாக கிடை�த்Qவர் கிறிஸ்துவ 
2MநாEகக் கட்சிடைE மேசர்ந்Q 'சிலி நாட்டு 
வரQரா2 வெபரு�ாள்’ எடூர்மே�ாபிடைர. 



அலண்மே�டைவ எதிர்ப்பQற்வெகன்மேற அவெ�ரிக்க 
சட்டியில் மேபாட்டு வtக்கப்பட்டு சி.ஐ.ஏ. 
எண்டைtEால் 'பிடைர’Eாக்கப்பட்�வர்Qான் 
இந்Q எடூர்மே�ாபிடைர. 

சரி, காட்டிக் வெகாடுப்பQற்கு ஆள் கிடை�த்Qாலும் 
ஓட்டு மேபாடுவQற்கு ஆள் மேவண்டுமே�... 
மேEாசித்Qது வெவள்டைZ �ாளிடைக . 

அடுத்Q மேQர்Qலுக்காM அடைMத்து 
எதிர்கட்சிகளின் வெசலடைவயும் QாமேM வெசய்வQாக
வெபாறுப்மேபற்று வெகாண்�து சி.ஐ.ஏ. அQற்காM 
வெசலவு அந்Qக் காலத்திமேலமேE 2 மேகாடி 
அவெ�ரிக்க �ாலர்கள். இத்QடைM �ாலர்களும் 
அலண்மே�யின் வெசல்வாக்டைக குடைறத்QமேQா 
இல்டைலமேEா அவெ�ரிக்காவின் கருவூலத்டைQக் 
கணிச�ாகக் குடைறத்Qது என்பதுQான் உண்டை� . 

இந்Q இரண்டு மேகாடி அவெ�ரிக்க �ாலர்களும் 
மேபMர்கள். துண்�றிக்டைககள் எM பலவற்றிற்கும்
மேபாMது மேபாக ப�வெ�டுப்பQற்கும் 
பத்திரிடைககளுக்கும் கூ� மேபாMது. 
மேபாQாக்குடைறக்குப் புதிQாக 20 வாவெMாலி 
நிடைலEங்கள்... 44 �ண்�ல ஒளிபரப்பு 



நிடைலEங்கள்.. 26 புதிE வார இQழ்கள்.. நாள் 
மேQாறும் குடைறந்Qது 3000 சுவவெராட்டிகள் எM 
சிலியின் Qடைலநகர் சாண்டிEாமேகாடைவ 
கலக்கிEடிக்கத் துடைt நிற்கின்றM. 

�னிQகுல விடுQடைலக்காM மேபார்கள் எந்Q 
�ண்ணில் நிகழ்ந்Qாலும் விபீ�tர்களுக்கா 
பஞ்சம் வந்துவி�ப் மேபாகிறது? 

அங்கும் ஒரு விபீ�tர் வந்து நின்றார்... ஆMால் 
அது ஒரு விபீ�ணி. அவரது வெபEர் 2ூனிட்�ா 
காஸ்ட்மேரா . 



வெபEரின் முன் பாதி புரிEாவிடினும் பின் பாதி 
எங்மேகா உடைQப்பது மேபால் மேQான்றிMால் 
உங்கள் யூகம் சரிEாMதுQான் ஆம். அவர்Qான் 
கியூபாவிMது ஃபி�ல் காஸ்ட்மேராவின் சமேகாQரி.

வராQ மேQர்Qலுக்கு முன்மேப சிலிக்கு வந்து மேசர்ந்Q
அவர் மேகட்� மேகள்விகள் இடைவQான். 
"சிலியிMது �க்கமேZ.. சிகப்பு சாதித்துவிட்�து 
என்று டைவத்துக்வெகாண்�ால் உங்கZது எந்QவிQ 
�Q ந�வடிக்டைககளும் நகரக் கூ� வெசய்Eாது. 



சிலியிMது Qாய்�ார்கமேZ... கியூபாவில் 
நிகழ்ந்QடைQப் மேபால உங்கZது குழந்டைQகடைZ 
கம்யூனிச வெகாட்�டிகளுக்குள் அடை�ப� 
அனு�திக்க�ாட்டீர்கள் என்படைQ அறிமேவன் 
நான். இருந்Qாலும் மேகட்கிமேறன். இந்Qத் Qவடைற 
நீங்களும் வெசய்வீர்கZா?'' என்படைவQான் 
2ூனிட்�ா காஸ்ட்மேராவின் சுவிமேசச 
முத்துக்கள். 

கம்யூனிச குடும்பத்திலிருந்து வந்Q சகாமேவ 
'சமேகாQரி’EாM பிறகு... திருச்சடைபயிலிருந்து 
உதித்Q மேபாப் �ட்டும் சடைZத்Qவரா என்M ? 

பதிவெMான்றாவது மேபாப் பEஸ்qம் QMது 
பங்குக்கு சிலியின் 'கம்யூனிச 
பEங்கரவாQத்டைQச்’ சுட்டிக்காட்டி எழுதிE 
கடிQம் பல்லாயிரக்கtக்கில் பட்டுவா�ா 
வெசய்Eப்பட்�து. எது ந�க்கக்கூ�ாது என்று 
வெவள்டைZ �ாளிடைகயும் அQMது உZவாளிகளும்
�ண்டியிட்டு பிரார்த்QடைM வெசய்Qார்கமேZா 
இறுதியில் அது ந�ந்மேQ விடுகிறது. ஆம் 
அலண்மே�விMது யுடைMவெ�ட் பாப்புலர் கட்சி 
(Unidad Popular - UP) 36 சQவீQ வாக்குகடைZ 



வெபற்று வெவற்றி வெபற்றQாக 
அறிவிக்கப்படுகிறது. அந்Q நாள் வெசப்�ம்பர் 4-
1970. சிலியிMது 2MாதிபதிEாக இ. அலண்மே� 
வெபாறுப்மேபற்றுக் வெகாள்வQற்காM நாZாக 
அக்மே�ாபர் 24 தீர்�ானிக்கப்படுகிறது. 

ஆMாலும் அவெ�ரிக்கா அலண்மே�டைவ 
அழித்வெQாழிப்பQற்காM வாய்ப்புகள் முற்றாக 
இல்லா�ற் மேபாMQாக எண்ணி 
துவண்டுவி�வில்டைல. இன்Mமும் அQற்காM 
வாய்ப்புகள் இருப்பQாகமேவ கMவு கண்�து. 

வெவற்றி வெபற்றQாக அறிவிக்கப்பட்� 
வெசப்�ம்பர் நான்கிற்கும் பQவிமேEற்பு 
விழாவாM அக்மே�ாபர் இருபத்தி 
நான்கிற்கு�ாM இடை�வெவளி ஏழு வாரங்கள். 
இந்Q ஏழு வார இடை�வெவளிடைE அலண்மே�வின்
முடிவுடைரக்காM Qருt�ாக ஆக்கி வெகாள்Zத் 
தீர்�ானித்து முழுவீச்சில் இறங்குகிறது சி.ஐ.ஏ . 

நா�ாளு�ன்ற வாக்வெகடுப்பின்மேபாது 
அலண்மே�டைவத் மேQர்ந்வெQடுக்கா�ல் அவருக்கு 
அடுத்QQாக வந்Q பழடை�வாQ மேQசிE கட்சிடைEச்
மேசர்ந்Q அவெலஸ்சாண்டிரிடைEத் மேQர்ந்வெQடுக்கக் 



மேகாடிக்கtக்காM பtம் பட்டுவா�ா 
வெசய்Eப்படுகிறது. 10 மேகாடி அவெ�ரிக்க 
�ாலர்கள் இQற்காகவெவM ஒதுக்கப்படுகிறது. 
அலண்மே� ஆட்சிப் வெபாறுப்மேபற்றால் சிலிமேE 
இருளில் மூழ்கும் எM வQந்திகளும், யூகங்களும் 
நாடு முழுவதும் கிZப்பி வி�ப்படுகின்றM. 

இQற்வெகM பத்து நாடுகளிலிருந்து 
பத்திரிக்டைகEாZர்கள் சாண்டிEாமேகாவில் வந்து 
குவிகிறார்கள். இவர்கள் அடைMவரும் 
சி.ஐ.ஏ.வின் சம்பZப் பட்டிEலில் இருப்பவர்கள்
என்படைQ வெசால்லத் மேQடைவயில்டைல. 
ராணுவத்திMடைரக் கலகம் வெசய்Eச் வெசால்லி 
ஏராZ�ாM கட்டுடைரகள் 
வெவளியி�ப்படுகின்றM. இதில் சி.ஐ.ஏவிMால் 
இEக்கப்படும் EI Mercurio பத்திரிடைகக்குப் 
பிரQாM பங்குண்டு. 

சிலியின் ராணுவ அதிகாரிகளு�ன் ரகசிE மேபச்சு 
வார்த்டைQகடைZ முடுக்கிவிடுகிறது அவெ�ரிக்கா. 

இன்Mமும் இடை�யில் இருப்பது இரண்மே� 
நாட்கள்Qான். 



22 அதிகாடைல ஏராZ�ாM இEந்திரத் 
துப்பாக்கிகடைZயும், வெவடி�ருந்துகடைZயும் சிலி 
நாட்டு எல்டைலக்குள் க�த்தி வருகிறது சி.ஐ.ஏ. 
ஆMால் எதிர்பாராQ விQ�ாக சிலி நாட்டு 
ராணுவத் QZபதி ஸ்னீ�ர் அவெ�ரிக்கா 
ஆயுQங்கZால் படுகாE�டை�E… 

ராணுவத்தின் வெகாடி அணிவகுப்பு 
ஆரம்ப�ாகிறது... 

சகலவிQ சதிகடைZயும் முறிEடித்து அலண்மே� 
நவம்பர் 3 சிலியின் 2MாதிபதிEாக 
பQவிமேEற்கிறார். சிலிடைE Eாருடை�E 
சுரண்�லுக்கும் ஆZாகா�ல் சுEத்Qன்டை�மேEாடு 
ஆட்சி வெசய்வது. சிலிE ஏடைழகடைZ 
வறுடை�யிலிருந்து மீட்வெ�டுப்பது... மேபான்ற 
'வெகாடூர’ திட்�ங்கடைZ அலண்மே� 
டைவத்திருந்QமேQ அவெ�ரிக்காவின் இத்QடைM 
மேகார Qாண்�வத்திற்கும் மூலகாரtம். 

அலண்மே� ஆட்சிப் வெபாறுப்மேபற்ற அடுத்Q 
நிமி�மே�, ''அலண்மே�யின் ஆட்சி காலத்தில் ஒரு
துரும்பு கூ� சிலி நாட்டிற்குள் நுடைழE 



அனு�திக்க�ாட்மே�ாம்.'' எM வெகாந்Qளிக்கிறார் 
அவெ�ரிக்க தூQர் எட்வர்டு. 

ஆMால் சிலியின் வெபாருZாQாரமே�ா 
வெபரும்பாலும் அவெ�ரிக்காடைவ சார்ந்திருப்பது 
என்பதுQான் மேவQடைMEாM விஷEம். 

சிலிக்காM உQவித் திட்�ங்கடைZ 3 
ஆண்டுகளுக்கு நிறுத்Q உத்Qரவிடுகிறது 
அவெ�ரிக்கா. 

அவெ�ரிக்க ஏற்று�தி இறக்கு�தி வங்கியும், 
உலக வங்கியும் புதிE க�ன்கள் ஏதும் இனி 
சிலிக்குக் கிடை�EாவெQM அறிவிக்கின்றM. 

மேபருந்துகள், கார்களுக்காM உதிரிப்பாகங்கள் 
கிடை�க்காடை�Eால் வெபரும் சிக்கல் ஏற்படுகிறது.
அடைQப்மேபாலமேவ காப்பர் - இரும்பு - 
வெபட்மேராலிE வெQாழிற்சாடைலகளிலும் 
உதிரிப்பாகங் களுக்காM Qட்டுப்பாடு 
Qடைலவிரித்Qா�த் வெQா�ங்குகிறது. 
வெபாருளுக்காM முழுத் வெQாடைகடைEயும் 





முன்பt�ாகக் வெகாடுக்க சிலி விEாபாரிகள் 
முன்வந்Qாலும் விற்க �றுக்கிறார்கள் அவெ�ரிக்க 
விநிமேEாகஸ்Qர்கள். 

சிலி �க்களுக்கு பிடித்Q�ாM உtவு சடை�Eல் 
எண்வெtய்... 

பழுQாM வெQாடைலக்காட்சிக்குத் மேQடைவEாM 
ஏமேQனும் ஒரு உதிரி பாகம்... 

சிகவெரட் 

அவ்வZவு ஏன், கழிவடைறக் காகிQத்துக்குக்கூ� 
Qட்டுப்பாடு ஏற்படுத்Qப்படுகிறது. 

விடைZவு? 

மேபாராட்�ம். 

உtவுப் வெபாருள்களுக்கு உQவி கிடை�க்கிறமேQா 
இல்டைலமேEா மேபாராட்�ங்களுக்கு ஏக உQவி 
அளிக்கிறது அவெ�ரிக்கா. 

அதில் முக்கிE�ாM ஒன்று QனிEார் லாரி 
உரிடை�EாZர்கZது மேபாராட்�ம். நாட்டை�மேE 
குலுக்கும் இந்Q மேவடைல நிறுத்Qத்திற்குப் 



பின்Mணியில் இருந்து முடுக்கிவிடுகிறது. 
சி.ஐ.ஏ. மேபாராட்�த்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு 
ஆ�ம்பர�ாM உtவும் �து வடைககளும் Qங்கு 
Qடை�யின்றி கிடை�க்கின்றM. 

"இவ்வZவு வசதிகடைZயும் Eார் உங்களுக்குச் 
வெசய்து Qருகிறார்கள்?" என்று மேகட்கிறார் ஒரு 
நிருபர். 

"மேவறு Eார்? சி.ஐ.ஏ Qான்!” என்று சிரித்Qபடி 
பதிலளிக்கிறார் ஒரு லாரி உரிடை�EாZர். 

ஆக... 

மேசாசலிசம் சிலிக்குப் வெபாருந்Qாது என்ற 
பல்லவிடைEப் பாடுகின்றM பத்திரிடைககள். 

இவ்வZவு மேபாராட்�ங்களுக்கு இடை�யிலும், 
உருண்மே�ாடிவிட்� மூன்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு
மீண்டும் வருகிறது மேQர்Qல். 

முகவரிEற்றுப் மேபாய்விடுவார் அலண்மே� 
என்கிற ஏகப்பட்� கருத்துக்கணிப்புகடைZத் 
Qவிடு வெபாடிEாக்கிவிட்டு 1973 �ார்ச்சில் 
மீண்டும் அமே�ாக வெவற்றி வெபறுகிறார் அந்Q 



�க்கள் Qடைலவர். இந்Qமுடைற அவருக்கு 
கிடை�த்Q வாக்கு க�ந்Q மேQர்Qடைல வி� எட்டு 
சQவீQம் அதிகம். 

அ� இனியும் மூன்றாண்டுகZா? 

சிலியின் எதிர்கட்சிகள் Qங்களுக்குக் கிடை�த்Q 
மே�லும் மூன்றாண்டு Qண்�டைMக்கு எதிராக 
சிலிர்த்வெQழுகின்றM. 

அலண்மே�வுக்கு அதிகரித்துவிட்� �க்கள் 
வெசல்வாக்டைகக் கண்டு ஆத்திரத்தின் உச்சிக்குச் 
வெசல்கிறது அவெ�ரிக்கா. 

சிலியின் எதிர்க்கட்சிEாM Partia y Liberated 
மேநரடிEாக சி.ஐ.ஏ.வு�ன் கரம் மேகார்த்துக் கZம் 
குதிக்கிறது. 

மீண்டும் லாரி ஸ்டிடைரக் 

வெQா�ரும் Qட்டுப்பாடு 

கூ�மேவ வெகாஞ்சம் படுவெகாடைலகள்! 



1973 2ூன் - 2ூடைல - ஆகஸ்ட் - வெசப்�ம்பர் 
ஆகிEடைவ சிலியின் வரலாற்றில் ரத்Qக்கடைற 
படிந்Q �ாQங்கள். 

சிலியின் ராணுவத்துக்குள் ஊடுருவிE சி.ஐ.ஏ. 
பல மே�2ர் வெ2Mரல்கடைZ விடைலக்கு 
வாங்குகிறது. 

பலர் �ர்��ாM முடைறயில் 
வெகால்லப்படுகிறார்கள். 

உச்சகட்�த் Qட்டுப்பாட்டின் விடைZவாக கள்Z 
�ார்க்வெகட் விற்படைM வெகாடி கட்டிப் பறக்கிறது. 

QனிEார் மேபருந்துகள் நிறுத்Qப்படுகின்றM. 

சத்துtவு பற்றாக்குடைறயின் விடைZவாக 6 
லட்சம் குழந்டைQகள் �Mநிடைல பாதிப்புக்கு 
ஆZாகியிருப்பQாக �ாக்�ர் அலண்மே� 
அறிவிக்கிறார். 

கியூபாவிMது நுண்tறிவுப் பிரிவின் 
ஆமேலாசடைMயின் மேபரில் ராணுவத்தில் வெபரிE 
கடைZவெEடுப்பு ந�க்க இருக்கிறது எMவும் 



மேசாவிEத் யூனிEMது நீர்முழ்கித்QZம் அடை�Eப் 
மேபாகிறது சிலியில் எMவும் அவதூடைற அள்ளி 
வீசுகின்றM சி.ஐ.ஏ. ஊதிEம் வெபரும் 
பத்திரிடைககள். 

ஆMால் அவெலண்மே� வெசய்Q �ாவெபரும் Qவறு 
எல்லாச்சதிகடைZயும் சட்�த்தின் மூல�ாக 
�ட்டுமே� அணுக மேவண்டும் என்று சிலியிMது 
அரசடை�ப்புச் சட்�த்டைQ �ட்டுமே� 
நம்பிக்வெகாண்டிருந்QதுQான். 

அமேQ மேநரத்தில் ஆட்சிடைEக் கவிழ்க்க 
பகிரங்க�ாக ராணுவத்துக்கு அடைழப்பு 
விடுக்கிறது EL Mercurio பத்திரிடைக. 

ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு ந�ந்து விட்�ால்... 

Eார் Eாடைரக் டைகது வெசய்வது... 

Eார் Eாடைரப் பாதுகாப்பது. 

அவெலண்மே�டைவ ஆQரிக்கும் சில 
அவெ�ரிக்கர்கZது பட்டிEடைலயும் QEாரித்துக் 
வெகாடுக்கிறது சி.ஐ.ஏ. 



அடைQ நிடைறமேவற்றுவQற்காM 'புனிQ நாZாக' 
ஒரு நாடைZத் மேQர்ந்வெQடுத்துக் வெகாடுக்கிறது 
வெவள்டைZ �ாளிடைக. 

அது வெசப்�ம்பர் 11. 

வெசப்�ம்பர் 11. 

அதிகாடைல �ாக்�ர் அலண்மே�யின் ஆட்சிக் 
கவிழ்ப்புக்காM 

ஃபி�ல் காஸ்ட்மேராவு�ன் அலண்மே�



வெQா�க்க�ாக தூண்டிவி�ப்பட்� சிலியின் 
க�ற்படை�ப் பிரிவு ஒன்று பசிபிக் 
துடைறமுகத்திலுள்Z 'வால்படைறமேசா'விலிருந்து 
புறப்படுகிறது. 



575 ரக அவெ�ரிக்க வி�ாMங்கள் சிலி நாட்டின் 
வான்வெவளியில் வட்�மிடுகின்றM. 

சிலி நாட்டு எல்டைலயின் மிக வெநருக்கத்தில் 
உள்Z வெ�ண்மே�ாசாவிலும்… 

அர்2ண்டை�Mாவிலும் 32 அவெ�ரிக்கப் மேபார் 
வி�ாMங்கள் Qடைர இறங்குகின்றM. 

சாண்டிEாமேகாவின் வெQருக்களில் �ாங்கிகள் 
வலம் வருகின்றM. 

சிலிக்கும் உலகத்துக்கு�ாM வெQா�ர்பு முற்றாகத் 
துண்டிக்கப்படுகிறது. 

குடிEரசுத் Qடைலவர் �ாளிடைக 
முற்றுடைகயி�ப்படுகிறது. 

சிலி நாட்டுத் வெQருக்களிலும் டை�QாMங்களிலும் 
அப்பாவி �க்கZது உ�ல்கள் மேகட்பாரற்று 
கி�க்க... நதியின் நிறம் சிவப்பாகிறது. 



சிவப்புக்கு எதிராM யுத்Q�ாயிற்மேற...!



சித்திரவடைQக் கூ�ங்கள் திறக்கப்பட்டு அப்பாவி
�க்களுக்காM ’முQல் �ரிEாடைQகள்’ 
அரங்மேகற்றப்படுகின்றM. 

கூலிப்படை�யிMர் சிலி நாட்டுப் வெபண்கZது 
பாவாடை�கடைZத் தூக்கிப் பார்த்து... 

"அ�... இந்Q நாட்டுப் வெபண்களுக்கு உள்Zாடை� 
அணியும் பழக்கம் கூ� இருக்கிறது." என்று 
டைகவெகாட்டிச் சிரிக்கிறார்கள். 

 குடிEரசுத் Qடைலவர் �ாளிடைகடைE 
முற்றுடைகயிட்� கவிழ்ப்புப் படை� உள்மேZ 
நுடைழடைகயில் QMது துப்பாக்கியின் இறுதித் 
மேQாட்�ாடைவயும் சிலி நாட்டு �க்கZது 
நலனுக்காக வெசலவழித்துவிட்டு �ண்ணில் 
சாய்கிறார் �ாக்�ர் அலண்மே� 

வாஷிங்�னில் உள்Z �னிQர்கள் Qங்கZது 
விEாபாரத்டைQ அமே�ாக�ாகத் துவக்க 
படைழEபடி Qங்கZது காமேசாடைலப் 
புத்Qகங்கடைZத் திறக்கிறார்கள். 



ஏடைழ எளிE �க்கள் மேவறு வழியின்றி Qங்கZது 
வழடை�EாM வாழ்க்டைகக்குத் 
திரும்புகின்றார்கள். 

சல்வ�ார் அலண்மே�விMது �ரtம் வெசால்லும் 
மேசதி ஒன்மேற ஒன்றுQான்: 

�க்கZது விடுQடைலடைE மேநசிக்கும் 

ஒரு �ார்க்சிEவாதி 

முகச்சவரம் வெசய்யும் மேபாது கூ� 

ரத்Qம் வருவடைQ விரும்பாQ 

ஒரு �னிQாபி�ானிEாக 

ஏன் இருக்கக்கூ�ாது என்படைQத்Qான்! 

(ஆMால் இனி வருவது விEத்நாடை�ப் பற்றி 
�ட்டும் அல்ல)  

மே�மேல உள்Z புடைகப்ப�ங்கள் இ�மிருந்து 
வலம்: 2ூடைMட்�ா காஸ்ட்மேரா - ஃபி�லின் 
சமேகாQரி, வெகன்Mடி, வரQரா2வெபரு�ாள், 
எடூர்மே�ா ஃபிடைர 





2. எட்டு எட்�ா �னுசன்
வாழ்வ பிரிச்சுக்மேகா ! 

Ho Ho Ho Chi Minh

We shall Fight We shall Win

- ஒரு விEட்நாமிE முழக்கம் 

Qமிழகத்தின் வெபருந்திரZாM �க்களுக்குத் 
வெQரிந்Qது. சுந்Qரத்டைQயும் அவர் இEக்கிE 
விEட்நாம் வீட்டை�யும்... அவரது பிரஸ்டீஜ் 
பத்�நாபடைMப் பற்றியும்Qான்! ஆMால் எவ்விQ 
எல்டைலமேEாரப் பிரச்சடைMகளுமின்றி ஏழுக�ல் 
Qாண்டி ஏழு�டைல Qாண்டி அத்து மீறி 
வந்து அவெ�ரிக்கப் படை�கள் வெகான்வெறாழித்Q 
35,000 அப்பாவி �க்கடைZப் பற்றிமேEா... 

ஏறக்குடைறE முப்பQாண்டுகள் வடைரக்கும் ந�ந்Q
ஒரு ஆக்கிரமிப்புப் மேபார் பற்றிமேEா ... 

பூஜ்Eம்Qான்! 



விEட்நாம் �க்கள் பிவெரஞ்சுக் 
காலனிEாZர்களி�ம் அடிடை�ப்பட்டிருந்Q 
மேநரத்தில் பிவெரஞ்சுக்காரர்களுக்கு உQவுகிமேறன் 
என்கிற மேபார்டைவயில் மூக்டைக உள்மேZ 
நுடைழத்Qது அவெ�ரிக்கா. 

50 களின் துவக்கத்தில் வந்Q அது. 

வெசன்றது என்Mமேவா முப்பது ஆண்டுகளுக்குப் 
பின்Mர். விEட்நாமின் �ண்டைtயும் 
விண்டைtயும் நீடைரயும் நஞ்சாக்கிவிட்டு.. 

இந்திEாடைவப் மேபாலமேவ நூற்றாண்டு காலம் 
அந்நிEரி�ம் அடிடை�ப்பட்டுக் கி�ந்Q �ண்Qான்
விEட்நாம். 

ஆMால் அவர்கடைZ ஆக்கிரமித்திருந்Qவர்கள் 
ஆங்கிமேலEர்கள் அல்ல. பிவெரஞ்சுக்காரர்கள். 

அந்Qப் பிவெரஞ்சுக்காரர்களுக்காM அடைMத்து 
ஆமேலாசடைMகடைZயும், உQவிகடைZயும் அளித்து 
வந்Qது அவெ�ரிக்கா �ட்டுமே�. அளித்Q உQவியும் 
ஆQாEமின்றி அல்ல. அவர்கள் எதிர்பார்த்Q 
ஆQாEம் என்பது விEட்நாடை� விட்டு பிரான்ஸ் 
எக்காலத்திலும் விலகாதிருத்Qமேல. 



ஆMாலும் அடுத்Qடுத்து வந்Q 
எதிர்ப்படைலகZால் துவண்டுQான்  மேபாயிற்று 
பிரான்ஸ் . இQற்கிடை�யில் வந்Qது இரண்�ாம் 
உலகப் மேபார். விரட்டிE து 2ப்பான் பிரான்டைq 
வ�க்கிலிருந்து. வெQற்கிமேலா பிரிட்�ன் . 2ப்பான்



வசம் வ�க் கு வீழ்ந்Qதும், அதிகாரம் 
விEட்நாமிEப் மேபாராளிகள் வசம் வந்து 
மேசர்ந்Qது. வெQற்டைகப் பிடித்Q பிரிட்�மேMா 
மீண்டும் பிவெரஞ்சுக்காரர்கள் வசமே� 
ஒப்படை�த்து விட்டு ஊர் திரும்பிEது. 

திரும்ப வந்Q பிவெரஞ்சுத் QZபதி வெசான்Mார்: 
"நான் இந்மேQாசீMாவிற்குத் திரும்ப வந்திருப்பது 
இந்மேQாசீMாடைவ இந்மேQாசீMர்களுக்கு 
சீQM�ாகக் வெகாடுக்க அல்ல. எங்கள் மேநாக்கம் 
இந்Q உலடைக கம்யூனிசப் பிடியிலிருந்து 
விடுவிப்பமேQ!" 

என்று உதிர்த்Qார் முத்துக்கடைZ… 

இது மேபாQாQா அவெ�ரிக்காவிற்கு... 
பிவெரஞ்சுக்காM நிதி உQவிடைE ஒருமேகாடி 
�ாலருக்கு உEர்த்திEது அது. 

1954 வாக்கில் அQMது உQவித் வெQாடைக ஒரு 
மேகாடிமேE நாலு லட்சம் �ாலர். அது பிரான்சின் 
யுத்Q பட்வெ2ட்டில் 78 சQம். இவ்வாறாக அது 
விEட்நாமின் விவகாரங்களில் மேநரடிEாக 
மூக்டைக நுடைழத்Q கடைQ துவங்குகிறது. 



1945-46 வாக்கில் நம்டை�ப் மேபால பல பகிரங்கக் 
கடிQங்கள் எழுதிக் வெகாண்டிருந்Qவர்Qான் மேஹா 
சி மின். 

ஆMால் அவர் எழுதிEது மேசாவிEத்-சீMா - 
அவெ�ரிக்கா - பிரிட்�ன் எM நான்கு 
வல்லரசுகளுக்கு.. 

பிவெரஞ்சுப் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கக் மேகாரியும், 
ஐ.நா.வில் இது குறித்Q தீர்�ாMங்கடைZ 
முன்வெ�ாழிEக் மேகாரியும்Qான். ஆMாலும் 
அவெ�ரிக்கா அவடைர ஒரு உண்டை�EாM மேQசிEத் 
Qடைலவராக அங்கீகரிக்கவில்டைல. �ாறாக அது 
அவடைர சர்வமேQச கம்யூனிச வடைலப் பின்Mலின் 
ஒரு சக்திEாகமேவ தீர்�ானித்Qது. 

மேபாராடிச் சலித்Q பிரான்ஸ் ஒரு வெகZரவ�ாM 
பின்வாங்குQலுக்மேக காத்துக் கி�ந்Qது. 
அQற்மேகற்றாற்மேபால் 1952 வாக்கில் ஒரு 
அடை�திப் மேபச்சுவார்த்டைQ. அQற்காM இ�மும் 
பர்�ா எM குறிக்கப்பட்�ாயிற்று. 

ஆMால் விEட்நாமில் அடை�திEா? 
அனு�திக்கமேவ முடிEாது. இனி பிரான்சுக்காM 



சகல உQவிகளும் நிறுத்Qப்படும். இராணுவ 
உQவிகளும் கிடை�EாவெQM எச்சரித்Qது 
அவெ�ரிக்கா. 

இQற்கிடை�யில் விEட்நாமின் 'வெ�ன் புன் பூ' 
பகுதிக்கு சி.ஐ.ஏ.வின் பிரத்திமேEக 
வி�ாMங்களில் வெகாண்டு வெசல்லப்பட்� 16,000 
பிவெரஞ்சுப் படை�யிMர் சுற்றி 
வடைZக்கப்படுகின்றMர் விEட்நாமிEப் 
மேபாராளிகZால் இந்Q 'வெ�ன் புன் பூ’Qான் 
பிவெரஞ்சுப் படை�களின் மேQால்விக்காM 
உச்சகட்�ம் . Qடு�ாறுகிற பிவெரஞ்சுப் 
படை�களுக்கு மேQாள் வெகாடுக்கின்றM 
அவெ�ரிக்க சி.ஐ.ஏ.விMது வி�ாMப் படை�கள். 

கண்ணுக்வெகட்டிE தூரத்தில் வெQன்படும் 
மேQால்விடைEத் Qவிர்த்து அடை�திப் மேபச்சின் 
மூல�ாக வெவளிமேEறிவி�லாம் எMத்துடிக்கிறது 
பிரான்ஸ். அQற்கும் அனு�திக்க 
�றுக்கிறது அவெ�ரிக்கா. 

அவெ�ரிக்காவிMது மேQசிEப் பாதுகாப்புக் குழு 
அன்டைறE 2Mாதிபதி ஐஸ்மேMாவருக்கு ஒரு 



குறிப்பு அனுப்புகிறது. அக்குறிப்பு வெசான்M 
மேசதி இதுQான்: 

''பாரீசுக்குச் வெசால்லுங்கள்... இந்மேQாசீMாவில் 
வலுப்வெபறும் கம்யூனிஸ்ட்டுகZது 
வெசல்வாக்குக்கு மிரண்டு நிபந்QடைMEற்ற 
மேபச்சுவார்த்டைQக்கு உ�ன்படுவது உலகின் 
மூன்று வல்லரசுகளில் ஒன்றாM பிரான்சுக்கு 
Qகுதியிழப்பு… 



Qகுதி இழந்Q மேQசத்துக்காM அவெ�ரிக்க உQவி 
என்பது ஒரு நிடைறமேவறாQ கMவு 

என்று ." 

ஆMால் மேநரடி Eாக விEட்நாம் விஷEத்தில் 
ஊடுருவ அவெ�ரிக்காவிற்கும் இரு சிக்கல்கள் 
இருக்கமேவ வெசய்QM. 

1. அவெ�ரிக்க காங்கிரசின் ஒப்புQல் 

2. உலக நாடுகளின் ஒத்துடைழEாடை� 

1954 இல் "அவெ�ரிக்க வெசEலர் �ல்லஸ் 
வாய்விட்மே� புலம்பிMார் அவெ�ரிக்கக் மேகபிMட்
கூட்�த்தில் 

”கம்யூனிஸ்ட்டுகZது பிடி இறுகுவது எவ்வZவு 
ஆபத்QாMது என்படைQ உலகின் பல நாடுகள் 
உtரமேவ இல்டைல" 

அமேQ ஆண்டு மே� �ாQ இறுதியில் 
அவெ�ரிக்காவிMது வெரட் மேபார்டு என்பவர் 
இந்மேQாசீMாவில் அவெ�ரிக்கா 
மே�ற்வெகாள்Zமேவண்டிE ந�வடிக்டைககள் குறித்Q
ஆய்வு ஒன்றிடைM அளிக்கிறார் அரசுக்கு. அந்Q 



ஆய்வின் அரிE கண்டுபிடிப்புQான் கம்யூனிசம் 
மேவவெறங்கும் பரவாது அQன் காலடித் Q�ங்கடைZ
ஒட்டுவெ�ாத்Q�ாக வெபாசுக்கும் வெசEலாக அணு 
ஆயுQங்கடைZப் பEன்படுத்துவது. 

அQற்காM ஆEத்Q�ாக, வெ�ன் புன் பூடைவப் 
பாதுகாக்க வ� விEட்நாமின் மே�ான்கின் 
வடைZகு�ாடைவ மேநாக்கிப் புறப்படுகின்றM 
அவெ�ரிக்காவின் இரு ஆயுQந்Qாங்கிக் கப்பல்கள்.
ஆMால் பிவெரஞ்சுத் QZபதி 2ார்2ஸ் 
பி�ால்ட்மே�ா அலறுகிறார், "மிக வெநருக்கத்தில் 
மேபாராடும் பிவெரஞ்சுப் படை�யிMடைரயும் 
அணு ஆயுQத் Qாக்குQல்கள் பQம் பார்த்து 
விடும்." என்று. 

ஐ.நா.வின் அடை�திப் மேபச்சுக்காM நாள் 
வெநருங்கிக் வெகாண்டிருக்கிறது. 

அடை�திக்கும் அவெ�ரிக்காவிற்கும் ஆகாப் 
வெபாருத்Qம்QாமேM அன்றிலிருந்து இன்றுவடைர. 
அடை�தி என்றவு�மேM சூடு பிடிக்கிறது 
சி.ஐ.ஏ.வின் புளுகுப் பிரச்சாரம். 

சீMாவின் ஆயுQ உQவி ஆரம்ப�ாகிவிட்�து. 



மேபாராடுகின்ற விEத்மின்களுக்கு சர்வமேQச 
கம்யூனிச வடைலப்பின்Mலுக்குள் வெQா�ர்பு 
இருக்கிறது. 

என்வெறல்லாம் முடுக்கி விடுகிறது QMது 
பிரச்சாரத்டைQ. ஏவெMனில் அடுத்து வர இருக்கிற 
ஐ.நா.வின் வெ2னீவாக் கூட்�த்தில் 
கம்யூனிசத்டைQச் சாராQ நாடுகடைZப் பிரித்Qாள் 
இது உQவி வெசய்யும் என்கிற நம்பிக்டைகயில்... 

1954 2ூனில் விEட்நாம் அடை�திக்காM 
அ�ர்வுகள் வெ2னீவாவில் ந�ந்து 
வெகாண்டிருக்கும் மேவடைZயிமேலமேE விEட்நாமில்
பல பக்கம் பிரிந்திருக்கும் QMது துடைt 
ராணுவத்டைQ ஒன்றிடைtக்கத் துவங்குகிறது 
அவெ�ரிக்கா. 

பிரிந்திருந்Q படை�கள் ஆகஸ்டு வாக்கில் சரிEாM
இ�த்தில்... 

சரிEாM மேநரத்தில் ஒன்றிடைtகின்றM. 

யுத்Qத்டைQ முடிவுக்குக் வெகாண்டுவரும் வெ2னீவா 
ஒப்பந்Qத்டைQ அவெ�ரிக்கா �ட்டும் ஒற்டைற 
ஆZாக எதிர்க்கின்றது. 



டைகப்பற்றப் மேபாM பிரான்சும் 

அடிடை�ப்பட்� விEட்நாமும் 

அடை�திக்கு உ�ன்பட்�ாலும் 

ஒத்துக்வெகாள்Z �றுக்கிறது அவெ�ரிக்கா.

(இ ந் Q  மேவடைZயில் உங்களுக்கு இந்திE 
அடை�திப் படை� நிடைMவுக்கு வந்Qால் அQற்கு 
நான் எந்Q விQத்திலும் வெபாறுப்பாக முடிEாது.) 

 மேவடைZயில்Qான் பிலிப்டைபன்சில் QMது 
'திருப்பணிகடைZ’ முடித்து - விட்டுத் 



திரும்புகிறான் மேலண்ஸ்மே�ல். சி.ஐ.ஏ.வின் 
முன்Mணி ஆசாமி. இந்Q ஆசாமிடைE டைவத்து 
பல நாவல்கள் எழுQப்பட்டிருக்கின்றM. அதில் 
ஒன்றுQான் The Ugly American. 

விEட்நாமில் அவர் ஆற்றிE ’சமூகப் பணிகடைZ’ 
எட்மே� எட்டு விஷEங்களில் அ�க்கிவி�லாம். 

1. "இமேEசுகிறிஸ்து வ�க்கிலிருந்து 
புறப்பட்டுவிட்�ார். வெQற்கு விEட்நாடை� 
மேநாக்கி..”

"கன்னி மே�ரி கிZம்பி விட்�ார் வ�க்கிலிருந்து.."

எM ச�E மேநாய் பீடித்திருந்Q கிருஸ்துவர்கடைZ 
மேநாக்கி 

எண்tற்ற பிரசுரங்கடைZ விநிமேEாகித்Qது. 

2. "கம்யூனிச ஆட்சிக்கு �க்கள் எவ்விQம் 
அடிபணிE மேவண்டும்" எM அச்சுறுத்Qல்கடைZச் 
சு�ந்Q வண்tம் பல்லாயிரம் துண்டுப் 
பிரசுரங்கள் வெபாய்Eாக வ� விEட்நாமிலிருந்து 
கம்யூனிஸ்டுகளின் மேபரால் அளித்Qது. 



3. வெQற்கு விEட்நாமிலிருந்து வ�க்குக் 
குடிவெபEர்பவர்கடைZக் கூ�ாது எM எச்சரிக்கும் 
எண்tற்ற துண்டுப்பிரசுரங்கள் 

4. அமேQ மேவடைZயில் ’வ�க்குQான் எங்கZது 
நிம்�திEாM வாழ்வி�ம்' என்கிற மேபார்டைவயில் 
அவெ�ரிக்காவின் உZவாளிகடைZ �க்கள் 
மேவ�த்தில் குடிமேEற டைவத்Qது... 

5. ஹMாயில் உள்Z மேபருந்து கம்வெபனிகளுக்கு 
வெபட்மேரால் வெகாண்டு வெசல்லும் குழாய்கடைZ 
பாழ்படுத்தி காலப்மேபாக்கில் அQMது 
எஞ்சின்கடைZ வெசEல்ப�ாது மேசQப்படுத்திEது... 

6. வ�விEட்நாமிMது இருப்புப்பாடைQகடைZ 
2ப்பானில் முகாமிட்டிருந்Q சி.ஐ.ஏ.வின் 
வெQாழில் நுட்பக் குழுடைவப் பEன்படுத்தி 
படிப்படிEாகத் தூர்ந்து மேபாகச் வெசய்Qது. 

7. சீMர்கள் குறித்Q வெபாய்EாM வQந்திகடைZ வ� 
விEட்நாமிEரிடை�மேE பரப்பிEது. (வெகாடைல - 
வெகாள்டைZ - பாலிEல் வன்முடைற எM...) 

8. வெQற்கு விEட்நாமிEருக்கு ஆயுQமும், 
ராணுவப் பயிற்சியும் அள்ளி வழங்கிEது. 



எM எட்டு எட்�ாக �னிQ வாழ்க்டைகடைEப் 
பிரித்துக் வெகாண்� '�கான்’Qான் மேலண்ஸ்மே�ல். 

அமேQ மேநரத்தில் சர்வமேQச நாடுகZது 
மே�ற்பார்டைவயில் வ� விEட்நாடை�யும், வெQன் 
விEட்நாடை�யும் இடைtத்து அQற்காM ஒரு 
Qடைலவடைரத் மேQர்ந்வெQடுப்பQற்காM மேQர்Qல் 
நாடைZ . நிச்சயிக்கிறது ஐ.நா. உள்ளூர மேQர்Qடைல 
வெவறுத்Qாலும் ஒப்புக்கு: வரமேவற்கிறது 
அவெ�ரிக்கா. 

ஆMால் வெQன் விEட்நாடை� அவெ�ரிக்காவின் 
உQவிமேEாடு ஆதிக்கம் வெசலுத்தி வரும் அQன் 
2Mாதிபதி 'நிமேகா டின் டிEம்' �ட்டும் 
மேQர்Qலுக்கு ஒப்புவெகாள்Z முரண்டு பிடிக்கிறார். 
அவெ�ரிக்க 2Mாதிபதி ஐஸ்மேMாவர் வெQா�ங்கி 
வெQன் விEட்நாமின் நிமேகாடின் டிEம் 
வடைரயிலும் புரிந்திருந்Q உண்டை� - மேQர்Qல் 
என்று வந்துவிட்�ால் மேஹா சி மின்Mது வெவற்றி 
என்பது எந்Qக் வெகாம்பாMாலும் Qடுக்க 
முடிEாது என்பதுQான். அQற்குப் பிறகும் வரு�ா
மேQர்Qல்? 



பிவெரஞ்சுக்கு அடுத்QபடிEாக ஆக்கிரமித்Q 
அவெ�ரிக்கர்கள் அள்ளி வீசிE வாசகம் 'உலகப் 
புகழ்’ வெபற்றது. அது 

"உங்கள் இQEங்கடைZயும்... மூடைZகடைZயும் 
எங்களி�ம் வெகாடுங்கள். உங்கள் �ண்டைtப் 
வெபான்Mாக்கிக் காட்டுகிமேறாம்." 

ஆMால் அந்Q அவெ�ரிக்க வெவற்றிக்குத் 
மேQடைவப்பட்�து ஒன்மேற ஒன்றுQான். 

அதுQான் சமூக �ாற்றம். 

அQற்கு இன்வெMாரு வெபEரும் உண்டு, 

அQன் வெபEர்: மேசாசலிசம். 

 

'மேபாப் ஆக நிடைMப்பவன் 

புரட்சி வெசய்E�ாட்�ான் 

புரட்சி வெசய்E நிடைMப்பவன் 



மேபாப் ஆக �ாட்�ான்' என்கிற ஊரறிந்Q 
பழவெ�ாழி ஒன்று உண்டு. சமூக �ாற்றம் 
நிகழவா அவெ�ரிக்கா அங்மேக அடி 
எடுத்து டைவத்Qது? 

சங்கராச்சாரிக்கும் சமூக நீதிக்கும் எவ்வாறு 
சம்பந்Qமே�யில்டைலமேEா, அவ்வாமேற சமூக 
�ாற்றத்திற்கும் அவெ�ரிக்காவுக்கும்.. 

சீMர்கள். 

பிவெரஞ்சுக்காரர்கள். 

2ப்பானிEர்கள்.. 

மீண்டும் பிவெரஞ்சுக்காரர்கள் எM ஆண்�ாண்டு 
கால�ாய் அடிடை�ப்பட்டுக் கி�ந்Q விEட்நாமிE
�க்களுக்குத் வெQரியும் . Qங்கZது 
விடுQடைலக்காM விடைல என்Mவெவன்று. 
விடுQடைலக்காM "வழிடைE” அவெ�ரிக்காவும் 
ஓரZவுக்குக் காட்�த்Qான் வெசய்Qது QMது 
பீனிக்ஸ் Qாக்குQல்களின் (Phoenix Program) 
மூலம். 



ஒட்டு வெ�ாத்Q�ாக விEட்நாமிEக் 
கிரா�ங்கடைZச் சுற்றி வடைZத்து �க்கடைZக் டைகது
வெசய்வது... 

விரல்களில் வெQாங்க விட்டு சித்ரவடைQ 
வெசய்வது... (Airplane Ride) 

விடைரகடைZ இடுக்கிEால் பிடித்து இழுத்துக் கQற
டைவப்பது. 

நகங்கடைZ விரல்களில் இருந்து ஒவ்வெவான்றாக 
பிடுங்கி எடுப்பது 

உ�ல் உறவு உறுப்புகடைZ வெவட்டிச் சிடைQப்பது
... ஓரிMச் மேசர்க்டைகயில் கட்�ாE�ாக ஈடுப� 
டைவப்பது. 

என்பM அவெ�ரிக்கர்கள் கண்டுபிடித்Q 
ஒட்டுவெ�ாத்Q 'விடுQடைலக்காM’ வழிகள். 

சில மேநரங்களில் �னிQாபி�ாMத்மேQாடு 
ந�ந்துவெகாண்� அவெ�ரிக்கர்களும் சிலர் உண்டு. 
அவர்கள் �ற்றவர்கடைZப் மேபால் சித்திரவடைQ 
வெசய்Eா�ல் பறந்து வெகாண்டிருக்கும் 
வி�ாMங்களில் நீதி விசாரடைt ந�த்தி 3000 



அடிமேEா 4000 அடிமேEா வானிலிருந்து 
'குற்றவாளிகடைZ’ வெவளிமேEற்றி விடுவார்கள்.

இந்Q பீனிக்ஸ் ந�வடிக்டைககளில் 20,587 மேபர் 
�ட்டுமே� வெகால்லப்பட்�Qாக ஒப்புக் 
வெகாள்கிறார் அப்மேபாது விEட்நாமிலிருந்Q சி.ஐ. 
ஏ. அதிகாரி வில்லிEம் மேகால்டைப. அதில் 85 
சQவீQம் மேபர் வெகால்லப்பட்� பிறகு 
விEட்நாமிEப் மேபாராளிகள் என்று அடை�EாZம்
கண்டுபிடிக்கப்பட்�வர்கள். வெவறும் 40,944 



(நாற்பQாயிரத்து வெQாள்Zாயிரத்து நாற்பத்தி 
நான்கு �ட்டும்) மேபர்Qான் இம்�ண்ணுலக 
வாழ்விலிருந்து விடுQடைல அடை�ந்Qவர்கள் 
என்கிறது வெQன் விEட்நாம் அரசு

வெபாய்ப் பிரச்சாரங்கள்... அச்சுறுத்Qல்கள்... 
சித்ரவடைQகள்... படுவெகாடைலகள்... விஷவாயுத் 
Qாக்குQல்கள் எM அடைMத்டைQயும் மீறி 
அவெ�ரிக்கப் படை�கடைZ பந்Qாடுகிறது 
விEட்நாமின் �க்கள் படை�! 

விண்ணில் பறந்Q அவெ�ரிக்க வி�ாMங்கடைZ 
வீழ்த்தி வீதியில் இழுத்து விடைZEாடுகிறார்கள் 
விEட்நாமிEச் சிறுவர்கள். 

வ� விEட்நாமிMது அஞ்சல் QடைலமேE 
அவெ�ரிக்க வி�ாMங்கடைZ வீழ்த்தும் 
ப�ங்கமேZாடு அச்சாகிறது. 

ஒடுக்குமுடைறகடைZ மீறி எழுந்து நிற்கிறது 
�க்கள் எழுச்சி. 

உலக வரலாற்றிமேலமேE முQல் முடைறEாக 
மேQால்விடைEத் வெQாட்டுப்பார்க்கிறது 
அவெ�ரிக்கா. Qங்களுக்காM புடைQ�tலாக 



விEட்நாம் �ண் �ாறியிருப்படைQக் கண்டு 
மிரட்சியு�ன் மேEாசிக்கத் வெQா�ங்குகிறது. 
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விEட்நாம் �க்கZது அடை�திக்கு வழிவிடும் 
முக�ாக மேபாடைர முடிவுக்குக் வெகாண்டு வரும் 
வெ2னீவா ஒப்பந்Qத்தில் டைகவெEழுத்திடுகிறது 
அவெ�ரிக்கா. 

அQற்கு அடுத்து ஐந்Qாவது நாள் அவெ�ரிக்க 
2Mாதிபதி நிக்சனி�மிருந்து ஒரு கடிQம் வ� 
விEட்நாம் பிரQ�ருக்கு வந்து மேசருகிறது. 

1. எந்Qவெவாரு அரசிEல் நிபந்QடைMகளு�ற்று 
மேபாருக்குப் பிந்டைQE �று சீரடை�ப்புப் 
பணிகளுக்கு உQவக் காத்திருக்கிறது அவெ�ரிக்கா 
(அன்றிலிருந்து இன்றுவடைர இமேQQான் 
இவனுகளுக்குப் வெபாழப்பு) 

2. மேபாரிMால் ஏற்பட்� இழப்புகளுக்கு 
ஈடுகட்டும் முக�ாக 320 மேகாடி அவெ�ரிக்க 
�ாலர்கடைZ Qர ஒப்புக் வெகாள்கிறது. 



ஆக கடிQம் என்Mமேவா வெபரிQாக எழுதிக் 
கிழித்Qாலும் காலtா கூ� வெகாடுக்கவில்டைல 
அவெ�ரிக்கா. ஆMால் எழுச்சி நடை�வெபற்ற 
காலத்தில் விEட்நாடை� விட்டு வெவளிமேEறி 
பிற்பாடு சதி மேவடைலகளு�ன் திரும்பிE 
கூலிப்படை�களுக்கு �ன் கtக்கில் 
�ாலர்கடைZக் வெகாடுத்Qது அவெ�ரிக்கா. 
மேபாQாக்குடைறக்கும் வெபாருZாQாரத் Qடை�டைE 
முன்வெMப்மேபாடைQயும் வி� அழுத்Q�ாக 
அமுல்படுத்Qத் வெQா�ங்கிEது அது. மேபார் 
முடிந்Q பிறகு விEட்நாமுக்காM பால் பவு�ர் 
ஏற்று�திக்குக் கூ� Qடை�விதித்Qார் 
'இங்கிலாந்தின் அன்டைM வெQரசா‘ �ார்க்க்ரட் 
Qாட்சர் 



இருப்பினும் நண்பர்கமேZ ... 

அவெ�ரிக்கா விEட்நாம் �ண்டைt விட்டு 
அகன்றாலும் அது தூவிச் வெசன்ற �ன் 
கtக்கிலாM Qரவரக் வெகால்லிகள் இன்Mமும் 
அQன் பணிடைE வெசய்து வெகாண்டுQான் 
இருக்கின்றM. 

அது விEட்நாமிE �க்களிடை�மேE புற்று 
மேநாEாகவும், குறிப்பாக ஈரல்கடைZ Qாக்கும் 
புற்று மேநாEாகவும், பல சந்Qதிகளுக்கும் ஊறு 
விடைZவிக்கும் �ரபணு மேநாய்கZாகவும், 
நரம்புத் QZர்ச்சி மேநாய்கZாகவும் உலவிக் 
வெகாண்டுQான் இருக்கின்றM. 



அதிலும் அவெ�ரிக்கா விEட்நாமிE �க்களுக்கு 
அளித்Q மிகப்வெபரும் 'வெகாடை�EாM' 
டை�ஆக்ஸிMது பங்கு �கத்QாMது. இந்Q 
டை�ஆக்ஸினில் 3 அவுன்ஸ் �ட்டும் 
மேபாது�ாMது நியூEார்க் நகரின் வெ�ாத்Q �க்கள் 
வெQாடைகடைEமேE கண்மூ� டைவப்பQற்கு. 

இரண்�ாம் உலகப்மேபாரில் நிகழ்ந்Q 
வெகாடுடை�கடைZ வெ2ர்�னியிலுள்Z நியூரம்பர்க் 
தீர்ப்பாEம் விசாரித்Q மேபாது.. "ஆடைtக்குக் 
கட்டுப்ப�ச் வெசான்Mார்கள். அடைQ �ட்டுமே� 
வெசய்மேQாம். �ன்னித்து விடுங்கள்'' என்று 
கQறிMார்கள் வெ2ர்�ானிE வீரர்கள். 

"�னிQ குலத்தில் நீங்களும் ஒருவர். ஆடைtக்குக் 
கட்டுப்ப� �றுத்திருக்க மேவண்டும். 
அனுபவியுங்கள் Qண்�டைMடைE!" என்றது 
தீர்ப்பாEம். 

ஆMால் அவெ�ரிக்க நீதி�ன்றத்தில் 
நிறுத்Qப்பட்� மே�விட் மிட்ச்வெசல் என்ற 
இடைZஞரது வழக்கு வெகாஞ்சம் விமேMாQ�ாMது. 



விEட்நாமிE �க்கடைZக் வெகால்ல �றுத்QQால், 
ஆடைtக்கு அடிபணிEவில்டைல என்கிற 
குற்றச்சாட்டின் மேபரில் அவடைர சிடைறயில் 
அடை�க்கிறது அவெ�ரிக்க அரசு. 

அங்மேகா ஆடைtக்குக் கட்டுப்பட்�Qற்கு 
Qண்�டைM. இங்மேகா ஆடைtக்குக் கட்டுப்ப� 
�றுத்QQற்கு Qண்�டைM. இதுQான் 
அவெ�ரிக்கபாணி 'நீதி'. 

விEட்நாம் மீQாM ஆக்கிரமிப்பு யுத்Qத்டைQப் 
வெபாறுத்Qவடைர அவெ�ரிக்க எழுத்QாZர் 
'வில்லிEம் பிZம்’மிற்கு எழும் ஆQங்கம் ஒன்மேற
ஒன்றுQான். 



"ஏறக்குடைறE அறுபது ஆண்டுகளுக்கும் மே�லாக 
நாஜிகZது மேபரழிவு மேவடைலகடைZ - 
நாவல்கZாக.. திடைரப்ப�ங்கZாக வெசய்திப் 
ப�ங்கZாக வெQாடைலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகZாக 
சர்வ வெ�ாழிகளிலும் வெவளியிட்டு �க்கடைZ 
என்றும் �றக்க வி�ா�ல் வெசய்து 
வெகாண்டிருக்கும் மே�ற்கத்திE நாடுகள், 
விEட்நாமிE �க்கள் குறித்து �ட்டும் வாடைEமேE 
திறக்க �றுக்கிறார்கமேZ ஏன்? 

Qங்கZது வாழ்க்டைகமேE இருள்�E�ாகிப்மேபாM 
அந்Q விEட்நாமிE ஏடைழகளின் குரடைல Eார் 
மேகட்கப் மேபாகிறார்கள்? 



வெகாடும் சித்ரவடைQகளுக்கு இலக்காM 
விEட்நாமிE அறிவு ஜீவிகளின் ஓலத்திற்கு Eார் 
வெசவி சாய்க்கப் மேபாகிறார்கள்?" 

அது சரி... 

இன்டைறE Qடைலமுடைற மேகட்க 
நிடைMப்பவெQல்லாம்... 

விEட்நா�ா.. 

அது எங்கிருக்கிறது? 

என்றுQாமேM.. 

பாவம் விEட்நாம். 

(ஆMால் இனிவருவது லிபிEாடைவப் பற்றி 
�ட்டும் அல்ல) 



மே�மேல உள்Z புடைகப்ப�ங்கள் இ�மிருந்து 
வலம்: ஐஸ்மேMாவர், மேலண்ஸ்மே�ல், நிமேகா டின் 
டிEம், �ார்கவெரட் Qாட்சர் 





3. வல்லவனுக்கு வல்லவன்

லிபிEப் பாடைலவMத்தின் கூ�ாரவெ�ான்றில் 
மும்�ர் க�ாஃபி பிறந்Qமேபாது வெQரிEாது, 
பிற்காலத்தில் இந்Qக் குழந்டைQ உலகின் 
வல்லரடைசமேE ஒரு ஆட்டு ஆட்�ப் 
மேபாகிறவெQன்று. 1942 இல் பிறந்Q க�ாஃபி 
லிபிEப் பல்கடைலக்கழகத்தில் பட்�ம் 
வெபறும்மேபாது வEது 21. அத்மேQாடு அவர் எந்Q 
மேவடைல வாய்ப்பு அலுவலகத்திலாவது 
வெபEடைரப் பதிவு வெசய்E வரிடைசயில் 
நின்றிருந்Qால் எந்Q வம்பும் வந்திருக்காது 
அவெ�ரிக்க ஆளும் வர்க்கத்திற்கு. பட்�ம் 
முடித்Qவர் அடுத்துப் மேபாய்ச் மேசர்ந்Qது 
லிபிEாவின் இராணுவ அகா�மியில். அங்கு 
கற்றுக் வெகாள்Z மேவண்டிEடைQக் கற்றுக் 
வெகாண்� பிறகு வெவளியில் வந்Q க�ாஃபி வெசய்Q
முQல் காரிEம் லிபிEாடைவ ஆண்டு வந்Q �ன்Mர்
இத்ரிடைq ஆட்சியிலிருந்து அகற்றிEதுQான். 
லிபிEாவின் Qடைலடை�ப் பீ�த்தில் அ�ர்ந்Q 
க�ாஃபியின் ஆரம்பக்கால ஆட்சி 



அவெ�ரிக்காவுக்கு எந்Q விQத்திலும் உறுத்Qலாக 
இல்டைல என்றாலும், அடுத்Qடுத்து வந்Q 
ஆண்டுகள் அவெ�ரிக்காவுக்கு ஆறுQலளிக்கக் 
கூடிEQாகவும் இல்டைல. 1970 ல் க�ாஃபி 
கலிபிEாவில் முகாமிட்டிருந்Q அவெ�ரிக்க 
பிரிட்டிஷ் QZங்கடைZ அங்கிருந்து காலி வெசய்து 
வெவளிமேEற்றிEது. திறந்Q வீட்டிற்குள் 
நுடைழவடைQப் மேபால நுடைழந்திருந்Q எண்tற்ற 
இத்QாலிEர்கள், யூQர்கடைZ வழிEனுப்பி 
டைவத்Qது... எM அவர் அடுக்கடுக்காக எடுத்Q 
ந�வடிக்டைககள் அவெ�ரிக்காவுக்கு �ட்டு�ல்ல 
மே�ற்கத்திE நாடுகள் பலவற்றுக்கும் 
எரிச்சடைலத்Qான் ஊட்டிM. 



மேபாQாக்குடைறக்கு அந்நிEர்களுக்குச் 
வெசாந்Q�ாM பல எண்வெtய் நிறுவMங்கடைZ 
நாட்டுடை�டை� ஆக்கிEது. லிபிE �க்களுக்காM 
வZங்கடைZ லிபிEர்கமேZ அனுபவிக்க 
மேவண்டும். அந்நிEர்கள் அQன் பலடைMக் 
வெகாண்டு வெசல்வது இடைறவனுக்கு எதிராM 
வெசEல்.. என்று இஸ்லாமிE நம்பிக்டைகயின் 
ஊ�ாகப் பல கருத்துகடைZ �க்களி�ம் வெகாண்டு 
வெசன்றது என்பMவெவல்லாம் அவெ�ரிக்காவிற்கு 



எந்Q விQத்திலும் �கிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிE 
வி�Eங்கZல்ல. அவர் என்MQான் இஸ்லாமிE 
நம்பிக்டைககளின் ஊ�ாகப் பல 
Qத்துவங்கடைZச் வெசான்Mாலும் மே�ற்கத்திE 
உலகு அQற்கு �ார்க்சிEம் என்மேற 
வெபEரிட்டிருந்Qது. 

க�ாஃபி வெகாஞ்சம் மேவடிக்டைகEாM �னிQரும் 
கூ�த்Qான். 

''நபிகள் நாEகம்.... இமேEசு ... இவர்களுக்கு பிறகு 
பாடைலவMத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்Q 
இடைறத்தூQன் நான்Qான்." என்றுகூ�க் 
கூறியிருக்கிறார். ஆMால் அவர் எடைQ எடைQமேEா 
கூறிMாலும் எடைQ �றந்தும் கூ�க் கூறக்கூ�ாது 
என்பதில் வெவகு கவM�ாக இருந்Qார். அவரது 
கடுடை�EாM எழுத்துக்கடைZயும், உtர்வுகடைZப்
பிரதிபலிக்கும் ஆணித்Qர�ாM மேபச்சுக்கடைZயும் 
கவனிக்கும்மேபாது அவர் எந்Q மேவடைZயிலும் 
�றந்தும் கூ� அவெ�ரிக்கா மேபான்ற மே�ற்கத்திE 
நாடுகடைZ முன்னிடைலப்படுத்திப் 
மேபசிEமேQயில்டைல. இதுQான் அவடைர 
இன்டைறக்கும் எந்Q விQத்திலும் கணிக்க 



இEலாQ ஒரு �ர்��ாM 
�னிQராகமேவ டைவத்திருக்கிறது. 

மும்�ர் க�ாஃபி மே�ற்கத்திE எதிரிEா? 
ஆQரவாZரா? 

மேசாவிEத்தின் நண்பரா? படைகவரா? 

வெபாதுவுடை�டை�ச் சித்Qாந்Qத்திற்கு ஆQரவா? 
எதிர்ப்பா? அவர் Eார்? அவரது குtாம்சம் 
என்M? எவருக்கும் வெQரிEாது. 

1977 ஆம் ஆண்டு அவர் வெவளியிட்� பசுடை�நூல்
(Green Book) உலகப் புகழ் வெபற்றது என்படைQக் 
காட்டிலும் உலகின் பல நாடுகளில் 
இன்டைறக்கும் Qடை� வெசய்Eப்பட்டுள்Z 
நூல்களில் இதுவும் ஒன்று என்பமேQ சரிEாMது. 
மேசாசலிசத்திற்கும் முQலாளித்துவத்துக்கும் 
இடை�யில் மூன்றாவQாக இருக்கும் 
ஒருபாடைQQான் எMது பாடைQ... என்று அவர் 
கூறுவடைQக் மேகட்பவர்களுக்கு அண்tாயிசம் 
கண்டுபிடித்Q எம்.ஜி.ஆரின் நிடைMவுகூ� 
வரலாம். லிபிEாவின் சிறு நிறுவMங்கடைZத் 
QனிEார்கZது ஆளுடைகக்கும், வெபரு 



நிறுவMங்கடைZ அரசிMது ஆளுடைகக்கும் 
உட்படுத்துவது அவரது பசுடை�ப் புத்Qகத்தின் 
முக்கிEக் கருத்துகளில் ஒன்று. "இங்கு எவராவது
பட்டினியில் இறந்Qார்கள் என்மேறா ... சூQாட்� 
விடுதிகடைZக் கண்�ார்கள் என்மேறா 
நிரூபிக்கட்டும் பார்க்கலாம்...'' என்ற 
க�ாஃபியின் லிபிEாவில் �துவுக்கும் 
Qடை�விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது 
ஆச்சர்E�ாM ஒன்றுQான். 

இடைவகள் இப்படி இருக்க... எந்Q இ�த்தில் 
வந்Qது இவருக்கும் அவெ�ரிக்காவிற்கு�ாM 
மேநரடி மே�ாQல் என்கிறீர்கZா? 

அவெ�ரிக்கர்கZது எண்வெtய் நிறுவMங்களில் 
க�ாஃபி டைக டைவத்Q மேபாது எழுந்Q 
முணுமுணுப்பு. 

அவர்கZது ராணுவத் QZங்கடைZக் காலி 
வெசய்Qமேபாது சலசலப்பாக உரு�ாறி.. 

பாலஸ்தீM விடுQடைல இEக்கங்களுக்கும். ஐரிஷ் 
குடிEரசு படை�களுக்கும் ... பிற மேபாராளி 
அடை�ப்புகளுக்கும் எல்லா முடைறயிலும் உQவத் 



துவங்கிEமேபாது அது டைககலப்பாக 
வடிவெவடுத்Qது. 

' பEங்கரவாதிகடைZ ஆQரிக்கிறார் மும்�ர் 
க�ாஃபி..' எM ஓலமிட்�ார் அவெ�ரிக்க 
சMாதிபதி வெராMால்ட் ரீகன். 

பEங்கரவாதிகடைZ ஆQரித்Qார் க�ாஃபி 
என்படைQக் காட்டிலும் அவெ�ரிக்கா ஆQரித்Q 
பEங்கரவாதிகளுக்கு எதிராM 
பEங்கரவாதிகடைZ ஆQரித்Qார் என்பதுQான் 
வெபாருத்Q�ாக இருக்கும். 

நிகரகுவாவில் அவெ�ரிக்கா தூண்டிவிட்� 
காண்ட்ரா கலகக்காரர்கடைZ ஆQரிக்காது, அQன் 
�க்கள் Qடைலவர் மே�னிEல் ஒர்ட்மே�காடைவ 
ஆQரித்Qார். 

அங்மேகாலாடைவ அடைலக்கழித்து வந்Q UNITA டைவ
ஆQரிக்கா�ல்... 



அங்மேகாலா அரசிடைM ஆQரித்Qார். 

மிEாமியில் இருந்து வெகாண்டு கியூபாவிற்குத் 
வெQா�ர்ந்து வெQாந்Qரவு வெகாடுத்து வந்Q நாடு 
க�த்Qப்பட்�வர்கடைZ ஆQரிக்காது... பி�ல் 
காஸ்ட்மேராவிற்குத் மேQாள் வெகாடுத்Qார். இடைவ 
மேபாQாQா? 

'�த்திEக் கிழக்கின் �� நாய்’ என்று உறுமிMார் 
ரீகன். 



ஆMால் மும்�ர் க�ாஃபிக்கு இருந்Q சமூக 
விழிப்புtர்வில் ஒரு கூறாவது வெராMால்ட் 
ரீகனின் �ரபணுவில் இருந்திருக்கு�ா என்பது 
சந்மேQகம்Qான். ஆMால் 'பEங்கரவாதி க�ாஃபி 
நிகரகுவாவின் ஆட்சிடைEப் பாதுகாக்க 40 மேகாடி 
அவெ�ரிக்க �ாலர் ஆயுQங்கடைZ 
வெகாடுத்திருக்கிறார்’ என்று கூக்குரலிட்�ார் 
ரீகன். 

1981 ஆகஸ்ட் 19 அன்று அவெ�ரிக்க வி�ாMங்கள் 
லிபிE வான் எல்டைலக்குள் 240 கிமேலாமீட்�ர் 
உள்மேZ அத்துமீறி நுடைழந்து இரண்டு லிபிE 
வெ2ட் வி�ாMங்கடைZ சுட்டு வீழ்த்துகிறது. 

''இதுQான் உண்டை�EாM சர்வமேQச 
பEங்கரவாQம்" 

என்கிறார் க�ாஃபி 

க�ாஃபிடைEக் வெகால்வதுQான் எங்கZது ஒமேர 
மேநாக்கம் என்கிறது அவெ�ரிக்கா. 

1981 பிப்ரவரியிமேலமேE க�ாஃபிடைEக் வெகால்ல 
திட்�மிடுகிறது பிவெரஞ்சு உZவுப்படை� - 
அவெ�ரிக்காவின் ஆசிமேEாடு. ஆMால் 



எதிர்பாராQவிQ�ாகப் பிரான்ஸ் நாட்டிMது 
குடிEரசு Qடைலவர் மேQர்Qலில் கிஸ்கார்டு (Giscard)
மேQாற்றுப்மேபாக, அந்Qத் திட்�ம் 
டைகவி�ப்படுகிறது. 1984 இல் சி.ஐ.ஏ. அளித்Q 
வெசEற்டைகக்மேகாள் புடைகப்ப�ங்கடைZயும், 
வெQாடைலத்வெQா�ர்பு உQவிகடைZயும் 
வெபற்றுக்வெகாண்டு க�ாஃபிடைEக் வெகால்லும் 
முEற்சியில் இறங்கிE பிவெரஞ்சு உZவுப் 
பிரிவுக்கு இருமுடைறயும் மேQால்விமேE 
கிட்டுகிறது. 

அமேQ ஆண்டு மேராமிலும், விEன்Mா வி�ாM 
நிடைலEத்திலும் ந�ந்Q இரு குண்டு 
வெவடிப்புகளுக்கு அபுநி�ல் Qடைலடை�யிலாM 
பாலஸ்தீMக் குழுமேவ காரtம் எனினும் அந்Qப் 
பட்டிEலில் லிபிEாடைவயும் மேசர்க்கச் வெசால்லி 
'க�ல்த்QMம்' பண்ணுகிறது சி.ஐ.ஏ . அப்புறம் 
என்M வழக்கம்மேபால் மீண்டும் லிபிEா நாட்டின்
மீது வான்வெவளித் Qாக்குQல்Qான். இத்QடைகE 
Qாக்குQல்கடைZ எல்லாம் QMது சினி�ா 
ப�ப்பிடிப்புப் மேபாலமேவ நிடைMத்துக் 
வெகாண்�ார் முன்Mாள் நடிகர் ரீகன். 



வெராMால்ட் ரீகன்Qான் இப்படிப்பட்� வீர 
விடைZEாட்டுகளில் ஈடுபட்�ார். அQற்கு 
முன்Mர் இருந்Q ஜிம்மி கார்ட்�மேரா நாகரீகத்தின் 
நவீM வடிவம். 

மிகச்சரிEாக 27 2ூன் 1980. �த்திE Qடைரக்க�ல் 
மீது பறந்து வெகாண்டிருந்Q இத்QாலிE பEணிகள் 
வி�ாMம் ஒன்றிடைMக் குறிடைவத்து 
வெநருங்குகிறது ஒரு ஏவுகடைt .

என்M வெசய்வது... ஏது வெசய்வது எM வி�ானி 
மேEாசித்து 5 முடிப்பQற்குள் ஏவுகடைtயின் பணி 
நிடைறமேவறி 87 மேபர்கZது உயிடைரக் குடித்து 
முடிக்கிறது அது. 

அமேQ மேவடைZயில் சற்றுத் Qள்ளி பறந்து 
வெகாண்டிருக்கிறது ஒரு விஐபி யின் வி�ாMம். 
அந்Q வி�ாMத்தின் வெபEரும் வி.ஐ.பி.56 
என்பதுQான். பEணிகள் வி�ாMத்டைQச் சுக்கு 
நூறாக்கிE ஏவுகடைt எந்Q நாட்டிற்குச் 
வெசாந்Q�ாMது? அQன் மிக அருமேக 

 வெசன்று வெகாண்டிருந்Q விஐபி வி�ாMத்தில் 
அ�ர்ந்திருந்Q விஐபி Eார்? என்வெறல்லாம் 



விசாரடைtகள் முடுக்கிவி�ப்படும் மேபாதுQான் 
உண்டை� வெவளிEாகிறது. பEணிகள் 
வி�ாMத்டைQத் Qாக்கிE ஏவுகடைt மேநட்மே�ா 
நாடுகளுக்குச் வெசாந்Q�ாMது என்றும். அதுவும் 
இத்Qாலிக்மேக வெசாந்Q�ாMது என்றும் QவறாM 
வழி காட்டுQலில் அது இலக்கு �ாறித் 
Qாக்கிவிட்�து என்றும் புரிE வருகிறது. 

அமேQ மேவடைZயில் அமேQ பகுதியில் பறந்து 
வெகாண்டிருந்Q அந்Q விஐபி வி�ாMத்தில் 
பEtம் வெசய்து வெகாண்டிருந்Qது மேவறு 
Eாரு�ல்ல லிபிEாவின் Qடைலவர் மும்�ர் 
க�ாஃபிQான் என்றும் புரிEவர மேQள் வெகாட்டிE 
திரு�டைMப் மேபால விழிக்கின்றM மே�ற்கத்திE 
நாடுகள் (இந்Qப் படுவெகாடைல ந�ந்Q அன்மேற 
இந்Q முட்�ாள்QM�ாM Qாக்குQலுக்குப் 
பின்Mணியில் அவெ�ரிக்கா இருக்கிறது என்று 
முQலில் வெசான்Mவர் க�ாஃபிQான் 
என்பது மேவறு விஷEம்) ஆக ஜிம்மி கார்ட்�ரின் 
சா�ர்த்திEம் சந்தி சிரித்QQற்குப் பிறகு 
அரிEடைt ஏறிEவர்Qான் ரீகன்



1986 ஏப்ரல் 5 ஆம் மேQதி மே�ற்கு வெபர்லினில் 
உள்Z ஒரு சூQாட்� இரவு விடுதி குண்டு
 வெவடிப்புக்கு உள்Zாகிறது . அவெ�ரிக்க 



இராணுவத்திMர் இருவர் வெகால்லப் 
படுகின்றMர். 

வழக்கம் மேபால் QMது கார் அவெ�ரிக்காவின் 
சித்Qரிப்பு பல்லவிடைE ஆரம்பிக்கிறார் ரீகன். 
லிபிEாQான் இQற்குப் பின்Mணி. அQற்காM 
அடைசக்க முடிEாQ ஆQாரம் எங்கள் வசம் 
இருக்கிறது என்கிறார் ரீகன். ஆMால் அந்Q 
ஆQாரமும் வழக்கம் மேபால் உலக நாடுகளுக்குக் 
காட்�ப்படுவதில்டைல. 

இந்Q முடைற வெகால்லா�ல் விடுவதில்டைல 
க�ாபிடைE எMச் சீறுகிறது அவெ�ரிக்கா. 'வாய்ஸ் 
ஆப் அவெ�ரிக்கா’ வாவெMாலி "க�ாபி உங்கZது 
மேசாகச்சுடை�. அவடைரப் பாதுகாக்கும் எவரும் 
எங்கZது எதிரிQான்" என்று வெQா�ர்ந்து 
ஒலிபரப்புகிறது. ஏப்ரல் 14 இல் அவெ�ரிக்க 
வி�ாMங்கள் குறிடைவத்து Qாக்கிE 
குண்டுகளுக்கு 65 வெபாது�க்களும் க�ாபியின் 
வZர்ப்பு �களும் இடைரEாகிறார்கள். இந்Qக் 
வெகாடூரக் வெகாடைலகடைZக் கண்டித்து மும்�ர் 
க�ாபியின் இரு குழந்டைQகள் அவெ�ரிக்க 
நீதி�ன்றத்தில் Qாக்கல் வெசய்கின்ற ரிட் �னு 



Qள்ளுபடி வெசய்Eப்படுகிறது. அடுத்து இதில் 
பலிEாM 65 மேபர்கZது குடும்பத்திMரும் 
குற்றவாளிகடைZ Qண்டிக்கக்மேகாரி �னு Qாக்கல் 
வெசய்கிறார்கள். ஆMால் 2000 பவுண்டு 
எடை�யுள்Z குண்டுகடைZ வீசி அப்பாவி 
�க்கடைZக் வெகான்ற அவெ�ரிக்க 
வி�ாMப்படை�களுக்கு 158 பQக்கங்கடைZ 
அணிவித்து �கிழ்கிறது அவெ�ரிக்க அரசு. 

குண்டு வெவடிப்மேபா ... ஏவுகடைtத் Qாக்குQமேலா..
கலவரங்கமேZா எதுவாயினும் அQற்குப் 
பின்Mணியில் லிபிEாQான் இருக்கிறது என்று 
QMது �க்கடைZ மூடைZச்சலடைவ வெசய்து 
டைவத்திருக்கிறது அவெ�ரிக்கா. சலடைவ வெசய்E 
அவர்களுக்கு ஏது மூடைZ? என்று நீங்கள் மேகட்கக்
கூ�ாது. அவெ�ரிக்கர்கள் எல்மேலாருமே� 
ரீகன்கமேZா, கார்ட்�ர்கமேZா, புஷ்கமேZா அல்ல 
என்படைQயும் நாம் கவMத்தில் 
வெகாண்�ாகத்Qான் மேவண்டும். 

இடைவவெEல்லாம் வி� மேவடிக்டைகEாM 
சம்பவத்டைQப் பற்றிக் குறிப்பிட்மே�Eாக 
மேவண்டும். அதுQான் பான்ஆம் 103 (Pan Am103) 



வி�ாMத் Qகர்ப்பு. 1988 திசம்பரில் 270 
பEணிகமேZாடு 3 

லாக்கர்பி மீது பறந்து வெகாண்டிருந்Q பான்ஆம் 
103 ரக வி�ாMம் நடுவானில் வெவடித்துச் 
சிQறுகிறது. அதில் பாதிப் மேபருக்கு மே�ல் 
அவெ�ரிக்கர்கள். துப்பறியும் நாய்கZாM சி.ஐ.ஏ 
விMர் இந்Q நாசமேவடைலக்காM காரtத்டைQ 
உ�MடிEாகக் கண்�றிந்து வெவளியிடுகிறார்கள். 
'என்மேறா Qாங்கள் வெQரிEாத்QM�ாகத் Qகர்த்Q 
ஈரானிE பEணிகள் வி�ாMத் Qாக்குQலுக்கு 
பதிலடிEாக இன்டைறக்கு பாலஸ்தீனிE 
விடுQடைலக்காM வெவகுசM �க்கள் 
முன்MணிடைEச் சார்ந்Q ஜிப்ரில் குழுவிMடைரக் 
கூலிக்கு அ�ர்த்திக் வெகான்றிருக்கிறது ஈரான்' எM
அறிவிக்கிறது சிஐஏ. ஜிப்ரில் குழுவிMரின் QZம் 
அடை�ந்திருப்பது சிரிEாவில் எMத் QMது 
புலMாய்வில் வெவளியிடுகிறது அவெ�ரிக்கா, அந்Q
மேநரம் பார்த்துத்QாMா சQாம் உமேசன் 
குடைவத்டைQப் பிடிக்க மேவண்டும்?  



சQாடை� ஒடுக்குவவெQன்றால் எல்டைலமேEார 
நா�ாM ஈரானின் உQவியும், ஏற்வெகMமேவ 
பtEக்டைகதிகZாக வெலபMானில் உள்Z 
மே�ற்கத்திE நாடுகZது முக்கிE நபர்கடைZ 
விடுவிக்க சிரிEாவிMது உQவியும் Qான் 
திறவுமேகால்கள் எMக் காலம் க�ந்து மேEாசிக்கத் 
துவங்குகிறது அவெ�ரிக்க அரசு. அப்படிEாMால் 
லாக்கர்பி வி�ாMத் Qகர்ப்பு வழக்டைக Eார் 
Qடைலயில் மேபாடுவது? 



மேEாசித்து மேEாசித்துப் பார்த்Q தில்... அ�.. 

இருக்கமேவ இருக்கிறது லிபிEா 5 என்று உ�மேM 
ஒரு முடிவுக்கு வந்Qது அவெ�ரிக்கா. 

வடைZகு�ாப் மேபாருக்கு ஈராடைMயும், 
சிரிEாடைவயும் துடைtக்கு டைவத்துக் வெகாண்� 
�ாதிரியும் ஆயிற்று. வழக்கம் மேபால் லிபிEாடைவ
பலிக�ா ஆக்கிEது �ாதிரியும் ஆயிற்று. எM 
முடிவு வெசய்து பான்ஆம் 103 Qாக்குQலின் 
உண்டை�EாM குற்றவாளிகள் எM இரு 
லிபிEர்கடைZக் டைகது வெசய்கிறது அவெ�ரிக்கா. 
அQற்கு ஆQார�ாக அவர்களி�ம் இருந்து 
டைகப்பற்றிE ஆணித்Qர�ாM சாட்சிEாகச் சுண்டு 
விரலZவு இரு இரும்புத் துண்டுகடைZக் 
காண்பிக்கிறது அது. (மேகக்கிறவன் 
மேகtப்பEல்ன்Mா எருடை� கூ� ஏமேராப்பிமேZன் 
ஓட்டும்பானுக அவெ�ரிக்காக்காரனுக) ஆMால் 
விபத்து ந�ந்து மூன்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு 
இலண்�ன் பிபிசி மேவறு சில உண்டை�கடைZப் 
புட்டு புட்டு டைவக்கிறது. 

அவெ�ரிக்க அரசு டைகப்பற்றிEQாகக் காட்டிE 
மின்Mணு மேநரக் கணிப்புக் கருவி (Electronic 



Timing Device) சுவிச்சர்லாந்தில் QEாரிக்கப்பட்�து
என்றும் 

அடைQ வாங்கிச் வெசன்றது கிழக்கு வெ2ர்�னி அரசு 
என்றும். 

கிழக்கு வெ2ர்�Mது இரகசிEப் மேபாலீசுக்கும் 
பாலஸ்தீM விடுQடைலக்காM வெவகுசM �க்கள் 
முன்Mணிக்கும் உள்Z உறவு கர்நா�கத்துக்கும் 
ரஜினிக்கும் உள்Z உறடைவப் மேபான்றது 
என்றும்... 

அம்பலப்படுத்துகிறது பி.பி.சி. வெ�ாத்Qத்தில் 
ஈராடைMயும் - சிரிEாடைவயும் 
சந்மேQகப்பிடியிலிருந்து Qப்புவிக்க லிபிEாடைவப் 
பலிEாக்கி இருக்கிறது அவெ�ரிக்கா என்கிற 
உண்டை�* உலகுக்குத் வெQரிEவருகிறது. 

இந்Qத் Qாக்குQல் என்றில்டைல எந்Qத் Qாக்குQல் 
உலகின் மூடைலயில் எங்கு ந�ந்Qாலும் அQற்குக் 
காரtம் லிபிEாQான் என்கிற வெபாய்ப் 
பிரச்சாரம் உலக நாடுகளிடை�மேE ஓரZவுக்கு 
எடுப�த்Qான் வெசய்Qது. 



லிபிEாவின் எண்வெtய் வரு�ாMத்தில் 
வெபரும்பகுதி பல்மேவறு முற்மேபாக்கு 
இEக்கங்கள்... ஆக்கிரமிப்புப் படை�கள் 
பEங்கரவாQ இEக்கங்கள்... எMப் 
பலவற்றுக்கும் பt�ாக, ஆயுQ�ாக 
அளிக்கப்படுகிறது. �த்திEக் கிழக்கில் உள்Z 
சிறுபான்டை� இEக்கங்கள்... ஆப்பிரிக்காவிலும் 
ஆசிEாவிலும் உள்Z பல்மேவறு இEக்கங்கள்... 
ஐரிஷ் குடிEரசுப்படை�. வெQன் ஆப்பிரிக்காவின் 
நிறவெவறிக்கு எதிராகப் மேபாராடும் அடை�ப்புகள்.
2ப்பானிE வெசஞ்மேசடைM. இத்QாலிE சிவப்பு 
இராணுவம் எMப் பலவற்றுக்கும் லிபிEாவின் 
ஆQரவு உண்டு எM அவெ�ரிக்கா அலறிEது. 
ஆMால் இதில் ஓரZவு உண்டை�யும் 
இருக்கத்Qான் வெசய்Qது. 

இடைQச் சாக்கிட்டு அவெ�ரிக்காவின் 
அருவருப்பாM பிரச்சாரமே�ா எல்டைல மீறிப் 
மேபாMது. 

'க�ாஃபி மேபாடைQ �ருந்துகளுக்கு அடிடை�..! 

'உச்ச கட்� ஆண்/வெபண் பித்Qர்..' 



'வெபண்களின் உடை�டைE ரகசிE�ாக விரும்பி 
அணிந்து � வெகாள்பவர் 

* �ாறுQலுக்கு உட்பட்�து 

‘டைகயில் கரடி வெபாம்டை�டைE �M 
மேநாEாளிகடைZப் மேபால சு�ந்து 
வெகாண்டிருப்பவர்’ 

'வலிப்பு மேநாய்க்காரர்..' 

எM �Mம் மேபாM மேபாக்கிவெலல்லாம் 
Qரக்குடைறவாக வி�ர்சிக்கத் QEங்கவில்டைல 
அவெ�ரிக்க அரசும் அQMது நாமேZடுகளும். 

எது எப்படிமேEா - அவெ�ரிக்க 
ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு எதிராM லிபிEாவின் 
யுத்Qம் என்பது எவடைரயும் விEக்க டைவக்கும் 
ஒன்றுQான். 

அவரது அவெ�ரிக்க எதிர்ப்பு 90 களுக்குப் 
பிற்பாடு வெகாஞ்சம் வலுவிழக்கத்Qான் வெசய்Qது. 

அQற்குக் காரtம் க�ாஃபி என்படைQ வி�வும் 90
களின் துவக்கத்தில் ஏற்பட்� எண்வெtய் விடைல
 வீழ்ச்சி ... 



அவெ�ரிக்காடைவப் படைகத்துக் வெகாள்Z பEந்து 
பிற அமேரபிE நாடுகள் பின்வாங்கிEது.... 

இடைவ எல்லாவற்டைற வி�வும் மேசாவிEத்து 
யூனிEன் சிQறிப்மேபாMது. 

எM பலவற்டைற வெசால்லலாம்.  



அவர் உலவெகங்கிலும் �க்கள் விடுQடைலக்காகப் 
மேபாராடிE இEக்கங்களுக்குத் 



மேQடைவப்பட்� உQவிகடைZ QாமேM முன்வந்து 
வெசய்Qார் என்றாலும் மேபாராளி இEக்கங்கள் எது?
பEங்கரவாQ இEக்கங்கள் எது? என்படைQ 
ஓரZவு பகுத்QறிEத் Qவறியிருக்கிறார் 
என்படைQயும் கtக்கில் வெகாள்Z மேவண்டும். 
அவர் ஆQரித்Q அமேநக விடுQடைல இEக்கங்கள் 
அவர் எதிர் பார்த்Q அZவுக்கு இலக்டைக 
அடை�EாQதும் க�ாஃபி பின்மேMாக்கி நகர ஒரு 
முக்கிE காரtம். 

1969 இல் இருந்து இன்று வடைரயிலும் 34 
ஆண்டுகZாய் மே�ற்கத்திE நாடுகளின் பல்மேவறு 
Qாக்குQல்கள்... வெபாய்ப்பிரச்சாரங்கள் எMப் 
பலவற்டைறத் Qாக்குப் பிடித்துத் துணிந்து நிற்கும் 
லிபிEப் பாடைலவMத்தின் அந்Qக் கிழச்சிங்கம் 



ஒரு நல்ல Qருtத்திற்காகமேவ பதுங்கிக் 
கி�க்கிறது என்பதுQான் எQார்த்Q�ாM 
உண்டை�. 

(ஆMால் இனி வருவது ஈக்வ�ாடைரப்பற்றி 
�ட்டும் அல்ல) 

மே�மேல உள்Z புடைகப்ப�ங்கள் இ�மிருந்து 
வலம் : வி�ாMத் Qாக்குQல், வெராMால்ட் ரீகன், 
�ன்Mர் இத்ரிஸ், 

ஃபிரான்ஸ் அதிபர் கிஸ்கார்ட் 





4. மேபாலிகடைZக் கண்டு
ஏ�ாறுங்கள்!

வெQன் அவெ�ரிக்காவிலுள்Z மிகச்சிறிE நா�ாM 
ஈக்வ�ார் ஸ்வெபயினி�மிருந்து விடுQடைல 
வெபறும்மேபாது ஆண்டு 1822. இக்குட்டி நா�ாM 
ஈக்வ�ார் அண்டை� நாடுகளி�ம் இழந்Qடைவ 
ஏராZம். அQMது பக்கத்து நா�ாM வெபரு 
நாட்மே�ாடு ஏற்பட்� எல்டைலமேEாரச் சிக்கல் 
தீர்ந்து மூன்று வரு�ங்கள்Qான் ஆகிறது. 
ஈக்வ�ாரின் க�ந்Q காலத்டைQப் புரட்டிப் 
பார்க்கும் எவருக்கும் இந்திEாவின் நிடைMவும் 
ஆங்காங்மேக எழுவது Qவிர்க்க முடிEாQது. 
உத்Qரப் பிரமேQசத்தில் கட்சி QாவுவடைQ மேQசிE 
உரிடை�Eாக எப்படிக் கருதுகிறார்கமேZா அப்படி 
ஈக்வ�ாரில் ஆட்சி �ாற்றங்கடைZயும் 
பார்க்கிறார்கள். அQன் Qற்மேபாடைQE குடிEரசுத் 
Qடைலவர் லூசிமேEா கட்றிஸ். முன்Mாள் Qடைலவர் 
நமேபாவா பல்மேவறு விசாரடைtக் கமிஷன்களில் 
சிக்கிக் வெகாண்டு கம்பி எண்tப்மேபாகும் 



நாட்களுக்காகக் காத்துக்வெகாண்டிருக்கிறார். 
ஒருமேவடைZ ’தீர்ப்பு மேQதி குறிப்பி�ா�ல்’ Qள்ளி 
டைவக்கப்பட்�ால் Qப்பிப்பQற்கு வாய்ப்பு 
இருக்கிறது. அந்நிEக் க�ன் குZறுபடிகளில் 
அவர் சுட்�து அதிகமில்டைல வெ2ண்டில்மே�ன்.. 
�ன்னிக்க... கMவான்கமேZ வெவறும் 900 
மேகாடிQான். அவரும் இங்குள்Zவர்கடைZப் 
மேபாலமேவ சி.பி.ஐ. விசாரடைt மேவண்டும். 
சி.பி.எம். விசாரடைt மேவண்டும்... என்று குரல் 
வெகாடுத்துக் வெகாண்டிருப்பமேQாடு வெ�ாமினிகன் 
குடிEரசி�ம் அரசிEல் Qஞ்சமும் 
மேகாரியிருக்கிறார். சரி... இனி நாம் 
நிகழ்காலத்தி�மிருந்து சற்று விடை�வெபற்று 
க�ந்Q காலங்களில் இந்Q ஈக்வ�ார் 'உலக 
அடை�திக்காக’ மேபாரிட்டுக் வெகாண்டிருக்கும் 
அவெ�ரிக்க �ா�ாக்கZால் எந்வெQந்Q வழிகளில் 
சிக்கிக் வெகாண்டு Qவித்Qது என்படைQப் 
பார்ப்மேபாம். 

அவெ�ரிக்கா என்றாமேல அது அந்Q நாட்டின் மீது 
படை� எடுத்Qது... அது இந்Q நாட்டின் மீது குண்டு



மேபாட்�து என்பது �ட்டு�ல்லா�ல்... இடைவ 
எல்லாவற்றுக்கும் முன்Mர் அடைவகடைZ 
நிEாEப்படுத்Q அது எடைQ எடைQச் வெசய்யும்... 
எத்QடைகE நரித்QM�ாM வெசEல்களில் ஈடுபடும் 
என்பதுQான் இனி நாம் கவனிக்க மேவண்டிE 
விஷEம். 

'சிறீ வெ2மேEந்திர சரஸ்வதி 2கத்குரு 
சங்கராச்சாரிEார் ஸ்வாமிகள்' தீண்�ாடை� 
குறித்துப் மேபசும் மேபாது உங்களுக்கு எதில் 
சிரிக்கலாம் என்று மேQான்றும்? 

அமேரபிEப் வெபட்மேரால் ரQத்தில் Eாத்திடைர வரும் 
சுமேQசி புகழ் குருமூர்த்தி ’WTO டைவ விட்டு 
பாரQமே� வெவளிமேEறு' என்று முழங்கும் மேபாது 
எதில் சிரிப்பீர்கள் நீங்கள்? 

அப்படித்Qான்... 

'வறுடை�டைE ஒழிப்மேபாம்..! 

'முQலாளித்துவம் ஒழிக..' 

'அவெ�ரிக்கா ஒழிக.. 



என்று அவெ�ரிக்க சி.ஐ.ஏ.வாமேலமேE 
உருவாக்கப்பட்� மேபாலிப் வெபாதுவுடை�டை� 
இEக்கங்கள் ஈக்வ�ாரில் குரல் வெகாடுத்QM. 
ஆMால் சிரிக்கத்Qான் ஆளில்டைல. உண்டை� 
வெQரிந்Qாலல்லவா சிரிக்க? 

ஒரு சQவீQம் �க்கள் �ட்டும் வசதிEாM 
நிடைலயிலும் �ற்றவர்கள் �ாQம் 500 ரூபாய்க்கும்
கீழாM சம்பாத்திEத்திலுமே� வாழ்ந்QMர். 
இத்QடைகE ஏடைழ எளிE �க்கZால் ஆட்சிக்கு 
வந்Q வெவலாஸ்மேகா இபாரா வெகடுபிடிகZற்ற 
சுQந்திர�ாM ஆட்சிடைEமேE விரும்பிMார். 
பாகுபா�ற்று எல்லா விQ பிரிவிMருக்கும் 
ஏQாவது பEன் விடைZவிக்கும் விQ�ாக அவரது 
ஆட்சி நகர்வQற்மேக ஆடைசப்பட்�ார். 

சுருக்க�ாகச் வெசான்Mால் பி�ல் 
காஸ்ட்மேராடைவப் மேபால துணிந்து 
அவெ�ரிக்காடைவ எதிர்ப்பவரும் அல்ல அல்லது 
அவர் ஒரு மேசாசலிசவாதியும் அல்ல. 

ஆMாலும் அ�ங்கு�ா அவெ�ரிக்கா? 



புதிQாகப் வெபாறுப்மேபற்ற இபாராவின் ஈக்வ�ார் 
அரசு இப்படித்Qான் இருக்க மேவண்டும் எM இரு 
கtக்குகள் மேபாட்�து அது: 

ஒன்று : கியூபாவு�MாM உறவுகடைZ ஈக்வ�ார் 
துண்டித்துக் வெகாள்Z மேவண்டும். 

இரண்டு : ஈக்வ�ாரில் உள்Z 
வெபாதுவுடை�டை�வாதிகடைZ அ�க்கி ஒடுக்கி 
டைவக்க மேவண்டும். 



வெவலாஸ்மேகா இபாரா

இரண்டை�யும் வெசய்Eவில்டைல இபாரா. 

இவ்விரு அவெ�ரிக்கக் 'வெகாள்டைக’கடைZயும் 
ஈக்வ�ாரில் வெசEல்படுத்துவQற்காM வாய்ப்பு 



முQல் மூன்றாண்டுகளில் மிகக் குடைறவாகமேவ 
இருந்Qது சி.ஐ.ஏ.வுக்கு. ஆMாலும் அQற்காக 
சும்�ாவும் இருக்கவில்டைல சி.ஐ.ஏ. அQMது 
Qடைல�டைறவு ந�வடிக்டைககள் வெQா�ர்ந்QM. 
என்வெMன்M ந�வடிக்டைககளில் சி.ஐ.ஏ. 
ஈடுபட்�து என்படைQ உலகம் உtர்ந்து 
வெகாண்�து பிலிப் அகி மூல�ாகத்Qான். 
சி.ஐ.ஏ.விலிருந்து வெவளிவந்Q இந்Q உZவாளி 
எழுதிE Inside the Company என்கிற 
நூல் ஈக்வ�ாரில் அது என்வெMன்M லீடைலகடைZச் 
வெசய்Qது என்படைQ புட்டுப்புட்டு டைவத்Qது. 
ஏவெMனில் ஈக்வ�ாரின் Qடைலநகர் 
குய்ட்மே�ாவில் Qங்கியிருந்து Qடைல�டைறவு 
மேவடைலகடைZச் வெசய்E அனுப்பப்பட்�வர்Qான் 
இந்Q பிலிப் அகி. 

சி.ஐ.ஏ வின் முQல் திட்�ம் கண்ணுக்குத் வெQரிந்Q
எல்லா அரசிEல் இEக்கங்களிலும் 
ஊடுருவுவது. 

அது இ�துசாரிகZாக இருந்Qாலும் சரி... 

அது வலதுசாரிகZாக இருந்Qாலும் சரி... 



இந்Q ஊடுருவல் கீழ்�ட்�த்தில்Qான் 
என்றில்டைல, அடைவகZது Qடைலடை�ப் பீ�ம் 
வடைரயிலும் ந�க்க ஆரம்பித்Qது. 
ஊடுருவுவQற்கு இ�மேQா வலமேQா எந்Q 
இEக்கங்களும் இல்லாQ இ�ங்களில் 
வெவறு�மேM திண்டைtயில் படுத்துத் 
தூங்கிக்வெகாண்டிருக்கும் என்று நீங்கள் 
எண்ணிMால் நீங்கள் ஒரு சுத்Q... 

அப்படிவெEல்லாம் சும்�ாயிருக்க அதுவெவன்M 
Qமிழக காங்கிரஸ் கட்சிEா என்M? ஊடுருவ 
இEக்கமே� கிடை�க்காQ இ�ங்களில் அதுமேவ ஒரு
புது இEக்கத்டைQ ஆரம்பித்துவிடும். அதுவும் 
'மேQசத்தின் நலனில் �ாZாQ அக்கடைற வெகாண்� 
குடி�கன்கள்' என்ற மேபார்டைவயில் ... இந்Q 
வெலட்�ர்மேபட் இEக்கத்திற்கு வக்காலத்து வாங்க
உள்ளூர் பிரபலங்களில் ஓரிருவடைர வடைZத்துப் 
மேபாடும் சி.ஐ.ஏ. இவர்கZது ஒமேர மேவடைல 
"கியூபாவின் திட்�மிடுQலின்படி அரசாங்கத்தில்
இ�துசாரிகள் ஊடுருவிவிட்�ார்கள்" என்று 
ஊடைZயிடுவதுQான். 



மேவறு சில பிரபலங்கமேZா அவெ�ரிக்க 
உZவுப்பிரிவால் QEாரிக்கப்பட்� உடைரடைE 
அப்படிமேE திருப்பி வாந்தி எடுப்பார்கள்... 

வாந்தி எடுத்QடைQ அப்படிமேE வாரி எடுத்து ஒரு 
பத்திரிக்டைகயின் ஆசிரிEமேரா பிரபல 
கட்டுடைரEாZமேரா பாராட்டி பக்கம் பக்க�ாக 
எழுதித் Qள்ளுவார்கள். 

(இந்Q இ�த்தில் மேசா. இரா�ஸ்வாமி 
மேபான்மேறார் நிடைMவுக்கு வரமேவ கூ�ாது. 
மேQாழர்கமேZ... அது �காQப்பு.) 

இந்Q மேநரத்தில் உலகத் Qமிழர்களின் ஒமேர 
Qடைலவர்…

 பலமேகாடித் Qமிழர்கZது வெநஞ்சில் என்றும் 
நிடைலத்து நிற்கும் ஒமேர Qடைலவர்... 

ஒமேர வெQாண்�ர் சுப்ர�ண்Eன் ஸ்வாமியின் 
நிடைMவு வருவது �ட்டும் Qவிர்க்க 
முடிEாQQாகிறது. அடைQ சி.ஐ.ஏ. உZவாளி என்ற 
எவமேரா குற்றம் சாட்டிEமேபாது திருப்பிச் 
வெசான்Mது அது:  



"என்டைM சி.ஐ.ஏ. என்பவர்களும் நிச்சEம் 
சி.ஐ.ஏ. வாகத்Qான் இருக்க முடியும் . 
ஏவெMன்றால் ஒரு சி.ஐ.ஏ.வுக்கு Qான் இன்வெMாரு 
சி.ஐ.ஏ.டைவத் வெQரியும்" என்று. 

ஆMால் ஈக்வ�ாடைரப் வெபாறுத்Q வடைர கடைQமேE 
மேவறு. Qடைலநகர் குய்ட்மே�ாவில் 

முகாமிட்டிருந்Q சி.ஐ.ஏ. உZவாளி பிலிப் அகி 
அன்று தூங்கி எழுந்து மேசாம்பல் முறித்து 
வழக்கம்மேபால் வெசய்தித்QாடைZப் பிரிக்கிறார். 



வெசய்தித்QாடைZப் பார்த்Qவர் Qடைல சுற்றிக் கீமேழ 
விழாQ குடைறEாக திடுக்கிட்டுப் மேபாகிறார். 
காரtம் அதில் வந்திருந்Q ஒரு விZம்பரம்Qான். 
'ஈக்வ�ாரின் கம்யூனிச எதிர்ப்பு முன்Mணி' 
எனும் இEக்கத்தின் வெபEரில் அது வெவளிEாகி 
இருந்Qது. இQற்கு ஏன் அவர் அதிர மேவண்டும்? 
அQற்கும் காரtம் இருக்கிறது. ஏவெMனில் 
உZவாளி பிலிப் அகி ந�த்திவந்Q டுபாக்கூர் 
இEக்கத்தின் வெபEரும் ஈக்வ�ாரின் கம்யூனிச 
எதிர்ப்பு முன்MணிQான். 

சி.ஐ.ஏ. உZவாளிக்குத் வெQரிEா�மேலமேE 
�ற்வெறாரு உZவாளி.. 

அதுவும் ஒரு உZவாளி ந�த்தி வந்Q 
இEக்கத்தின் வெபEரிமேலமேE �ற்வெறாரு இEக்கம். 

சத்Qமே� மேபா�ா�ல் QMது இEக்கத்தின் வெபEடைர
�ாற்றிக் வெகாள்கிறார் பிலிப் அகி, மேவறு வழி? 

சி.ஐ.ஏடைவப் வெபாறுத்Qவடைர உடைழக்கும் 
�க்கடைZக் குழப்பி அடிக்க அ முQல் �ன்னிக்க... 
A முQல் Z முடிE புதுப்புது அடை�ப்புகடைZ 
உருவாக்குவது... 



�ாற்றுவது 

பலவற்டைற இடைtப்பது... 

சிலவற்டைற இழுத்து மூடுவது... 

அர்ப்பணிப்பு மிக்க புரட்சிகர இEக்கங்களில் 
ஊடுருவுவது... 

வீரிEமிழக்கடைவப்பது... 

அப்படியும் துணிமேவாடு நிற்பவர்கடைZக் 
கடைZந்வெQறிந்துவிட்டு புதிE மேபாலிகடைZ அதில்
வெபாறுப்மேபற்க டைவப்பது மேபான்றடைவQான் 
அQன் திருப்பணிகள். 

இந்Q உZவுக் கும்பல் QMது 
திருவிடைZEா�ல்கடைZச் வெசEல்படுத்Q மூன்று 
முக்கிE�ாM இலக்குகடைZத் 
மேQர்ந்வெQடுத்திருந்Qது. 

1. பத்திரிடைககள் 

2. அரசுத்துடைறகள் 

3. இராணுவம் 



பத்திரிடைககடைZப் வெபாறுத்Qவடைர லத்தீன் 
அவெ�ரிக்க நாடுகள் எM அடைழக்கப்படும் 
வெபாலிவிEா - வெபரு - வெ�க்ஸிமேகா  மேபான்ற 
நாடுகளில் வெவளிEாM கம்யூனிஸ்டுகடைZப் 
பற்றிE வQந்திகள், வெபாய்கள் மேபான்றவற்டைற 
ஈக்வ�ாரிலும் �றுபிரசுரம் வெசய்வது... 

சி.ஐ.ஏ. அதிகாரிகZால் QEாரிக்கப்பட்� 
கம்யூனிச எதிர்ப்புப் பிரச்சாரங்கள் 
வெபEரி�ப்ப�ாQ QடைலEங்கங்கZாக 
பத்திரிக்டைககளில் வெவளிEாகும். இடைQமேE 
உண்டை� என்று நம்பி மேவறு பத்திரிக்டைககளில் 
துணுக்குகZாக எழுதிக்குவிக்கும் துணுக்கு 
எழுத்QாZர்களும் உண்டு. எது எப்படிEாயினும் 
சி.ஐ.ஏ வின் எண்tங்கடைZப் பிரதிபலிக்கும் 
துணுக்கு எழுத்QாZர்கள் வடைரக்கும் உZவுத் 
துடைறயி�மிருந்து துட்டு 

 மேபாகா�லில்டைல (Paid on a piece-work basis). 

அரசுத் துடைறடைEப் வெபாறுத்Qவடைர சி.ஐ.ஏ.வின் 
முQல் கவMம் அஞ்சல் துடைறQான். ஈக்வ�ாரின் 
அஞ்சல்துடைறத் Qடைலடை� அதிகாரிடைEமேE QMது
வடைலக்குள் இழுத்துப் மேபாடுகிறது சி.ஐ.ஏ. 



அவருக்கும் அவருக்குக் கீழுள்மேZாருக்கும் அது 
இட்� கட்�டைZ கியூபாவிலிருந்தும், மேசாவிEத் 
யூனிEனில் இருந்தும் வரும் கடிQங்கடைZப் 
பிரித்துப் படித்து மேவவு பார்ப்பது. 

அடுத்து - 

வி�ாM நிடைலEங்களில் உள்Z சுங்கவரி 
அதிகாரிகடைZ வடைZத்துப் மேபாட்டு 
கியூபாவிற்குச் வெசல்மேவாடைரயும் வருமேவாடைரயும்
கண்காணிப்பது... சி.ஐ.ஏவி�ம் இருந்து கண் 
2ாடை� கிடை�த்Qதும்... 'கியூபா - மேசாவிEத் 
யூனிEனின் சதித்திட்�த்தின் படி 
ஈக்வ�ாருக்குள் பEங்கரவாQத்டைQ விடைZவிக்க 
ஊடுருவிE நபர் டைகயும் கZவு�ாகக் டைகது' 
என்று அறிவிப்பார்கள் அந்Q அதிகாரிகள். பிறகு 
ஏற்கMமேவ சி.ஐ.ஏ QEாரித்து டைவத்திருந்Q 
ஆவtங்கள் வி�ாMத்திலிருந்து இறங்கிE 
நபரி�ம் கண்டுபிடிக்கப்பட்�Qாக 
அறிவிக்கப்படும். இQற்குக் டைக�ாறாக வெபரும் 
வெQாடைகயும், அவர்கள் அறிEா�மேலமேE 
பQவி உEர்வும் வந்து மேசரும். 



ஈக்வ�ாரில் Eார் Eார் என்வெMன்M பQவிகளில் 
இருக்க மேவண்டும். 

Eார் Eார் இருக்கக் கூ�ாது என்கிற துல்லிE�ாM 
பட்டிEல் குடிEரசுத் Qடைலவரி�ம் இருந்QமேQா 
இல்டைலமேEா ஆMால் சி.ஐ.ஏ 
Qடைலடை�Eகத்தி�ம் இருந்Qது. 

குடிEரசுத் Qடைலவர் வெவலாஸ்மேகா இபாராவிற்கு 
ஏடைழகள் வெபரு�Zவில் வாக்களித்திருந்Qாலும் 
அடிப்படை�யில் �Q நம்பிக்டைககளில் ஈடுபாடு 
உள்Zவர்கள். 'கியூபா உறவும், நாத்திக 
கம்யூனிசமும் நாசம் விடைZவித்து விடும்' எனும் 
�Qப்படைழடை�வாதிகZது பிரச்சாரம் ஓரZவுக்கு 
இபாராவின் வெசல்வாக்டைகக் குடைறக்கத்Qான் 
வெசய்Qது. மேபாQாக்குடைறக்கு சர்ச்சுகடைZக் 
குண்டுடைவத்துத் Qகர்த்து விட்டு பழிடைE 
கம்யூனிஸ்டுகள் மீது மேபாடுகிறது சி.ஐ.ஏ. 
கடுடை�EாM மேவQடைMக்கு உள்Zாகிறார் 
இபாரா. இச்வெசEல்கZால் குடிEரசுத் Qடைலவர் 
பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாரா இல்டைலEா என்படைQ 
மேவவு பார்க்க சி.ஐ.ஏ.வுக்குக் கிடை�த்Q �ற்வெறாரு
உZவாளிQான் �ாக்�ர் ஓவமேல. இவர் 



மேவறுEாரு�ல்ல... குடிEரசுத் Qடைலவரின் Qனி 
�ருத்துவர். QMது மேநாEாளி கடுடை�EாM �M 
உடைZச்சலுக்கு ஆZாகி இருப்பQாகத் Qகவல் 
Qருகிறார் ஓவமேல. 

வெவலாஸ்மேகா இபாராவின் மேQர்Qல் பிரச்சார 
ஊர்வலங்களில் ஊடுருவி பாதுகாப்புக்கு நிற்கும்
ராணுவத்துக்கு எரிச்சலும் மேகாபமும் 
உண்�ாக்கும் வடைகயில் முழக்கங்கடைZயும் 
டைசடைககடைZயும் காட்டுகிறது சி.ஐ.ஏ. கும்பல். 
உச்சகட்��ாக மேQர்Qல் பிரச்சார ஊர்வலத்தில் 
சி.ஐ.ஏ.வால் விடைலக்கு வாங்கப்பட்� இரண்டு 
QZபதிகள் திட்�மிட்டு ஊடுருவி கலகத்டைQத் 
தூண்டிவிட்டு மேQசிE காவல் துடைறயிMடைர 
மேQடைவயின்றி துப்பாக்கிச் சூடு ந�த்Q ஆடைt 
பிறப்பிக்கின்றMர். விடைZவு? வெவலாஸ்மேகா 
இபாராவின் ஐந்து ஆQரவாZர்கள் 
பலிEாகிறார்கள். இபாரா பQவிப் பிர�ாtம் 
எடுத்Q டைகமேEாடு முQல் மேவடைலEாக அந்Q 
இரண்டு QZபதிகடைZயும் டைகது வெசய்வமேQாடு 
கலகத்டைQ முன்Mணியில் நின்று தூண்டிக் 
வெகாண்டிருந்Q சி.ஐ.ஏ., அதிகாரி பாப் 



வெவQர்வாக்ஸ் என்பவடைர உ�MடிEாக நாடு 
க�த்துகிறார். (உள்ளூர் கலவரங்களுக்குப் 

பின்Mணியில் சி.ஐ.ஏ. இருக்கிறது எM 
முன்Mமேர கியூபத் தூQரகம் 
எச்சரிக்டைக விடுத்திருந்Qது)

கடை�சிEாக நவம்பர் 1961 இல் ராணுவம் 
Qடைலயிடுகிறது. 



வெவலாஸ்மேகா இபாரா மேவறு வழியின்றி பQவி 
விலக மேவண்டிE கட்�ாEத்திற்கு ஆZாகிறார். 
அவருக்கு அடுத்Qாக இருந்Q அமேராஸ் �Mா 
குடிEரசுத் Qடைலவர் நாற்காலியில் அ�ருகிறார். 
அவரும் சி.ஐ.ஏக்கு ஒத்துடைழக்காQQால் எரிச்சல் 
மே�லி� ராணுவம் எச்சரிக்டைக விடுக்கிறது. 72 
�ணி மேநரத்திற்குள் வெQாழிலாZர் நல அடை�ச்சர் 
வீட்டுக்கு அனுப்பப்ப� மேவண்டும். ஈக்வ�ாரில் 
உள்Z கியூபா நாட்டிMர் வெவளிமேEற்றப்ப� 
மேவண்டும்' எM வெகடு விதிக்கிறது. அவரும் 
மேவறு வழிமேE இன்றி இQற்குச் சம்�திக்கிறார். 
சி.ஐ.ஏ. பரிந்துடைர வெசய்Eப்பட்� புதிE 
அடை�ச்சரடைவ திணிக்கப்படுகிறது. 

வெவற்றி விழா என்ற வெபEரில் ராணுவத்திMரும் 
சி.ஐ.ஏ.விMரும் மேசர்ந்து வெகாண்டு ஈக்வ�ார் 



Qடைலநகர் குய்ட்மே�ாவில் �துவும் �ங்டைகயு�ாய்
கும்�ாZம் இடுகின்றMர். ராணுவ ஆதிக்கத்Qால் 
எரிச்சல் அடை�ந்Q �க்கள் ஈக்வ�ாரின் 
வெQருக்களில் டைகயில் கிடை�த்Q ஆயுQங்கமேZாடு 
திரள்கிறார்கள். ஆMால் மேபாதிE அனுபவமும் 
பயிற்சியும் இல்லாQ அவர்கள் சில �ணி 
மேநரங்களிமேலமேE பணிE டைவக்கப்படுகிறார்கள். 

1963 2ூடைல 11 அன்று குடிEரசுத் Qடைலவர் 
�ாளிடைகடைE முற்றுடைக இடுகிறது ராணுவம். 

அடுத்Q சில நிமி�ங்களிமேலமேE கலகக் 
கும்பலின் Qடைலவன் அரிEடைtயில், 
அமேராஸ்�Mா வெQருவில் வெQருக்களில் திரண்� 
�க்கள் சுற்றிவடைZக்கப்பட்டு சிடைறயில் 
Qள்Zப்படுகிறார்கள். மேQர்Qல்கள் ரத்து 
வெசய்Eப்படுகின்றM. �னிQ உரிடை�கமேZா 
ராணுவத்தின் கால்களுக்குக் கீமேழ. 

'வீதியில் திரண்� �க்கள் அன்னிE நாட்டில் 
ஆயுQப் பயிற்சி வெபற்றவர்கள். இது ஈக்வ�ார் 
கம்யூனிஸ்டுக் கட்சிEால் ஒரு �ாQம் முன்Mமேர 
தீட்�ப்பட்� திட்�ம்' எM வழக்க�ாM 
பல்லவிடைE வெQா�ங்குவQன் மூலம் Qங்கZது 



பத்திரிகா Qர்�த்டைQப் பாதுகாத்துக் 
வெகாள்கின்றM பத்திரிக்டைககள். 

பிற லத்தீன் அவெ�ரிக்க நாடுகளில் மேகட்� 
'கம்யூனிச பEங்கரம்' குறித்Q அமேQ 
கட்டுக்கடைQகள் ஈக்வ�ாரிலும் வெ�ள்Z வெ�ள்Z 
எதிவெராலிக்கத் வெQா�ங்குகின்றM. 

(ஆMால் இனி வருவது ஈராடைMப் பற்றி 
�ட்டு�ல்ல) 

மே�மேல உள்Z புடைகப்ப�ங்கள் இ�மிருந்து 
வலம்: 

பிலிப் அகி, இன் டைசட் Q கம்வெபனி புத்Qகம், 

சுப்பிர�ணிEம் சுவாமி, அமேராஸ்�Mா 

 





5. வெசான்Mால் வெபாய்
வெபாய்QாமேM! 

 “ஆக…

இப்படிEாகத்Qான் அந்Qப் டைபத்திEக்கார 
வெ�ாசாமே�வின் வெQால்டைலகளிலிருந்து நாம் 
Qப்பித்Qாக மேவண்டும்...” என்று அவெ�ரிக்க 
உள்துடைறடைEச் மேசர்ந்Q �ல்லஸ் வெசால்லி 
முடித்Qமேபாது அங்கு அ�ர்ந்திருந்Q எவரும் 
மூச்சுக்கூ� காட்�ாது அ�ர்ந்திருந்QMர். 

�ல்லஸ் குறிப்பிட்� வெ�ாசாமே� ஈரானின் 
பிரQ�ர். 

�ல்லஸ் விவாதித்Qது அவடைர ஆட்சிடைE விட்டு 
வெவளிமேEற்றுவது குறித்Qது. ஆண்டு 1953. 
ஆMால் அவெ�ரிக்கா இப்படிச் சீறுவQற்கு 
முன்Mமே� ஈரானி�ம் சீறி வாலறுந்Q நரியும் 
ஒன்று இருந்Qது. அQன் வெபEர் கிமேரட் பிரிட்�ன். 
ஆம் பிரிட்டிஷ்காரர்கள். சூரிEன் �டைறEாQ 
மேQசத்துக்குச் வெசாந்Qக்காரர்கள். அங்கும் ஒரு 



எண்வெtய் நிறுவMம் டைவத்திருந்Qார்கள். 
அQMது வெபEர் ஆங்கிமேலா ஈரான் எண்வெtய் 
நிறுவMம் (Anglo-Iran Oil Company E - A10C). 
அப்மேபாது அங்கிருந்Q ஒமேர எண்வெtய் 
நிறுவMமும் அதுQான். மிகச் சரிEாகச் 
வெசான்Mால் 1951 �ார்ச் �ாQத்தில் 
பாராளு�ன்றத்துக்கு உறுப்பிMராகப் மேபாM 
வெ�ாசாமே� பEtப் படிகடைZயும், 

பஞ்சப்படிகடைZயும் வாங்கிக் வெகாண்டு 
சும்�ாயிருக்கா�ல் ஈரானிEரது வZத்டைQச் 
சுரண்டும் அந்Q நிறுவMத்டைQ நாட்டுடை�டை� 
ஆக்கு என்ற ஒரு �மேசாQாடைவக் வெகாண்டு 
வருகிறார். அது நிடைறமேவறுகிறது. ஏப்ரலில் 
வந்து வெQாடைலத்Q மேQர்Qலிமேலா எவரும் 
எண்ணிக் கூ�ப் பார்க்கமுடிEாQ 
வெபரும்பான்டை�யில் வெவற்றியும் வெபற்றுப் 
பிரQ�ர் நாற்காலியில் அ�ர்கிறார் வெ�ாசாமே� 
அ�ர்ந்Qவர் �ற்றவர்கடைZப் மேபால 
வாக்குறுதிகடைZக் காற்றில் பறக்க வி�ா�ல் மே� 
�ாQம் ஒன்றாம் மேQதி வெசான்MபடிமேE அடைQ 
நடை�முடைறக்கும் வெகாண்டு வந்துவிடுகிறார். 



நாட்டுடை�டை� ஆக்கப்பட்� அந்Q 
நிறுவMத்திற்கு வந்Q லாபத்தில் 25 சQவீQத்டைQ 
நட்� ஈ�ாகவும் அளிக்க முன் வருகிறார் 
வெ�ாசாமே� ஆத்திரத்தின் உச்சிக்குப் மேபாM 
பிரிட்டிஷ் மேபரரமேசா அதுவெவல்லாம் முடிEாது 
’எங்களுக்குத் மேQடைவ வெ�ாசாமே�வின் Qடைல' 
என்கிறது. மேபாQாக்குடைறக்கு ஈரானுக்கு 
எதிராகப் வெபாருZாQாரத் Qடை�யும் விதிக்கிறது. 



அப்மேபாது பிரிட்டிஷ் பிரQ�ராயிருந்Q சர்ச்சில் 
சி.ஐ.ஏ. உZவாளிEாM வெகர்மிட் 
ரூஸ்வெவல்ட்டிடைMச் சந்திக்க 
ஆள் அனுப்புகிறார். (இந்Q ரூஸ்வெவல்ட் மேவறு 
எவரு�ல்லர். அவெ�ரிக்க 2MாதிபதிEாக இருந்Q 
ரூஸ்வெவல்ட்டின் மேபரன்Qான்) சர்ச்சில் 
அனுப்பிE நபரி�ம் "அவெ�ரிக்க அதிபர் 
ட்ரூவெ�னின் ஆட்சி முடியும் Qருவாயில் 
இருப்பQால் அடுத்து வருகிற குடிEரசுக் 
கட்சியிMடைர டைவத்துச் சாதித்துக் வெகாள்Zலாம் 
அதுவடைர வெபாறுங்கள்." என்று எடுத்துச் 
வெசால்லக் காரிEம் ஆகா�ல் வந்Q வழிமேE 
திரும்புகிறார் அந்Q பிரிட்டிஷ் ஆசாமி. 

ஆMால் அவெ�ரிக்க உள்துடைறச் வெசEலர் 
�ல்லசின் கtக்மேகா மேவறு �ாதிரி இருக்கிறது. 
இப்மேபாடைQக்கு வெ�ாசாமே�டைவ வீட்டுக்கு 
அனுப்பிMால் ஈரானிE கம்யூனிசக் கட்சி அந்Q 
இ�த்திற்கு வந்துவிடும். அப்புறம் Qங்கத் 
திரவ�ாய்ச் சுண்டியிழுக்கும் எண்வெtய்ச் 
சுரங்கங்கடைZச் சுரண்டுவது பற்றி 
எண்ணிக்கூ�ப் பார்க்கமுடிEாது. எMமேவ 



இப்மேபாடைQக்கு வெ�ாசாமே�மேவ இருக்கட்டும் 
என்பது �ல்லசின் கருத்து. 

ஆMால் சி.ஐ.ஏவி.Mது ரூஸ்வெவல்ட்டின் 
கருத்மேQா அQற்கு மேநர் எதிர். ஈரானிE கம்யூனிசக் 
கட்சிEாM டியுமே�வுக்கும் பிரQ�ருக்கும் 
இரகசிEத் வெQா�ர்பு இருக்கிறது. 
அடைQப்மேபாலமேவ டியுமே�வுக்கும் மேசாவிEத்து 
யூனிEனுக்கும் வெQா�ர்பு இருக்கிறது என்பது 
ரூஸ்வெவல்ட்டின் அடைசக்க முடிEாQ கருத்து. 

அடைQவி� டியுமே� கட்சிமேEா 'பிரQ�ர் 
வெ�ாசாமே� ஒரு கிறுக்குப் பிடித்Q, பtம் 
வெகாழுத்Q, ஏகாதிபத்திEத்திற்கு எதிரா அல்லது 
ஆQரவா என்று கணிக்க முடிEாQ ஒரு 
நிலப்பிரபு’ என்பQாக இருக்கிறது. 

ஆMால் உண்டை�யில் வெ�ாசாமே� Eார்? 

அவரது கூட்�ணிEாM மேQசிE முன்Mணியில் 
�Qவாதிகளும் இருந்Qார்கள். கம்யூனிசத்டைQக் 
கடுடை�Eாக எதிர்க்கும் வலதுசாரிகளும் 
இருந்Qார்கள். 



�ற்வெறாரு புறத்திமேலா 1949 மேலமேE Qடை� 
வெசய்Eப்பட்� டியுமே�வின் ஆQரவாZர்கள் பலர் 
அரசிMது வெபரிE வெபரிE வெபாறுப்புகளிலும் 
இருந்Qார்கள். 

டியுமே� மீQாM Qடை�டைE விலக்காவிட்�ாலும் 
அவர்கள்  வெவளிப்படை�Eாகச் வெசEல்படுவQற்கு
எந்Qத் Qடை�யும் விதிக்கவில்டைல வெ�ாசாமே�. 
ஆMால் வலதுசாரிகமேZா 

�QவாதிகமேZா - எவமேரா - எவராயினும் பிரQ�ர் 
வெ�ாசாமே�டைவ ஆQரிப்பQற்கு �ற்வெறாரு 
சிறப்புக் காரtம் இருந்Qது. அதுQான் அவரது 
மேநர்டை�. எண்வெtய் வZத்டைQ நாட்டிMது 
உடை�டை� ஆக்குவQற்கு அவர் காட்டிE 
துணிச்சல். 

அவெ�ரிக்க அரசின் உள்துடைற ஈரான் அரசு பற்றி 
எந்Qக் கணிப்பில் இருந்Qாலும் சி.ஐ.ஏ. 
ரூஸ்வெவல்ட்டின் எண்tம் �ட்டும் வெ�ாசாமே� 
ஆட்சிடைEக் கவிழ்ப்பதிமேலமேE இருந்Qது. 
ஆQார�ற்ற வெபாய்கடைZ அள்ளி வீசுவதில் 
வல்லவர் இந்Q ரூஸ்வெவல்ட் இவரது 
அபத்Qங்களின் சிகர�ாக விZங்குவது அவர் 



எழுதிE எதிர்ப்புரட்சி (Counter Coup) என்கிற 
நூல். முழுப்வெபாய்Eர் ரூஸ்வெவல்ட்டுக்குக் 
கிடை�த்Q �ற்வெறாரு கூட்�ாளிQான் 
வெஹன்�ர்சன். இந்Qப் மேபர்வழி அப்மேபாது 
ஈரானில் இருந்Q அவெ�ரிக்க தூQர். மேவலிக்கு 
ஓtான் சாட்சி கடைQEாக இந்Q இருவரும் 1953 
2ூடைலயில் உள்துடைறச் வெசEலர் �ல்லடைசச் 
சந்திக்கும்மேபாது �ல்லஸ் ஒரு இன்ப 
அதிர்ச்சிடைE அளிக்கிறார் இருவருக்கும். 
"உங்கள் எண்tப்படிமேE வெ�ாசாமே�டைவக் 
கவிழ்க்கும் பணி வெQா�ங்கப்பட்டுவிட்�து'' 
என்பமேQ அது. 

இது மேபாQாQா ரூஸ்வெவல்ட்டிற்கு? 

ஏற்கMமேவ பிரQ�மேராடு பனிப்மேபாரில் இருந்Q 
�ன்Mர் ஷா "ஆயுQப்படை�யிMடைரக் 
கட்டுப்படுத்தி டைவக்க மேவண்டும்... அரசரது 
நீதி�ன்றத்திற்கு ஆகும் வீண் வெசலவுகடைZக் 
குடைறக்க மேவண்டும்” எMப் பிரQ�ர் வெ�ாசாமே� 
வலியுறுத்துவடைQக் மேகட்டு மே�லும் 
கடுப்பாகிறார். 



வெபாய்டைEத் Qவிர மேவறு ஏதும் வெQரிEாQ 
ரூஸ்வெவல்ட்மே�ா �ன்Mர் ஷாவி�ம் 
"அதிகாரத்டைQக் டைகப்பற்றுங்கள். உங்களுக்குப் 
பின்Mணியில் அவெ�ரிக்க அதிபர் ஐசமேMாவரும் 
பிரிட்டிஷ் பிரQ�ர் சர்ச்சிலும் இருக்கிறார்கள். 
அத்மேQாடு அரசிEல், இராணுவ QZவா�ங்கள் 
எM எல்லாவிQ உQவிகடைZயும் அளிக்கத் 
QEாராக இருக்கிறார்கள்." எM 
அவிழ்த்துவிடுகிறார். ஆMால் உண்டை�யில் 
அவ்விருவரும் அடைQப்பற்றி அறிந்திருந்Qார்கZா
என்பது ரூஸ்வெவல்ட்டுக்மேக வெவளிச்சம். 
சும்�ாமேவ ஆட்�ம் மேபாடும் �ன்Mர் ஷா 
ரூஸ்வெவல்ட் வெகாடுத்Q கள்டைZயும் 
குடித்துவிட்டுச் சும்�ாவா இருப்பார்? 

ரூஸ்வெவல்ட் வெகாடுத்Q டைQரிEத்தில் �ன்Mர் 
ஷா பிரQ�டைரப் பQவியிலிருந்து வெவளிமேEற்ற 
ஆடைt பிறப்பிக்கிறார். ஆMால் அந்Q 
ஆடைtடைE �யிரZவுக்குக் கூ�ப் 
வெபாருட்படுத்Qா�ல் QMது மேவடைலEாடைZ 
விட்டு வாங்கச் வெசால்கிறார் வெ�ாசாமே�. 
அத்மேQாடு வெ�க்ரான் வாவெMாலியில் 'அந்நிEக் 
டைகக்கூலிEாகச் வெசEல்படும் �ன்Mர் ஷாவுக்கு 



என்டைMப் பQவி நீக்கும் உரிடை� கிடை�Eாது. 
அந்Q உரிடை� பாராளு�ன்றத்திற்குத் Qான் 
இருக்கிறது. எMக்குப் பதிலாக நிEமிக்கப்பட்� 
சாஹிடிடைEக் டைகது வெசய்E உத்திரவிடுகிமேறன்' 
எM அறிவிக்கிறார். 

பிரQ�ர் வெ�ாசாமே�வுக்குப் பதிலாக 
நிEமிக்கப்பட்� சாஹிடி மேவறுEாரு�ல்லர் 
வெ2ர்�ன் நாஜிகமேZாடு கூட்டுச் மேசர்ந்து 
படுவெகாடைலகடைZச் வெசய்QQாகப் பிரிட்டிஷாரால்
சிடைறடைவக்கப்பட்�வர்Qான் இந்Q சாஹிடி. 

பிரQ�ரின் டைகது அறிவிப்டைபக் மேகட்�தும் 
சாஹிடிடைE அவெ�ரிக்கத் தூQரகத்தில் �டைறத்து 
டைவக்கிறார் ரூஸ்வெவல்ட் 



பலலட்சம் �க்கள் வெகாதித்வெQழுந்து ஈரானிEத் 
Qடைலநகர் வெ�க்ரானில் �ன்Mருக்கு எதிராக 
வலம் வருகிறார்கள். �க்கள் சக்திடைE கண்டு 
மிரண்டுமேபாய் �ன்Mர் ஷா QMது ராணியு�ன் 
மேராம் நகருக்கு ஓடுகிறார். ஈரானிE கம்யூனிசக் 
கட்சிEாM டியுமே� பல்மேவறு மேபாராட்�ங்கடைZ 
�ன்Mருக்கு எதிராகவும், அவெ�ரிக்கச் சதி 
மேவடைலகளுக்கு எதிராகவும் அறிவிக்கிறது. அமேQ



மேநரத்தில் ஈராடைM ஒரு சMநாEகக் குடிEரசாக 
அறிவிக்கக் மேகாரியும் எதிர்ப்புரட்சிடைEத் Qடுத்து 
நிறுத்Q �க்களுக்கு ஆயுQம் . வழங்கக் மேகாரியும்
... பிரQ�ர் வெ�ாசாமே�வுக்கு மேவண்டுமேகாள் 
விடுக்கிறது டியுமே�. 

ஆMால் பிரQ�ர் இQற்குச் சம்�திக்க �றுக்கிறார்.
மூக்கறுபட்� அவெ�ரிக்க நரிகள் மே�லும் 
வெவறிவெகாண்டு பல்மேவறு சதிமேவடைலகளில் 
இறங்குகின்றM. �ன்Mர் ஷாவின் ஆடைtடைEப் 
பல பிரதிகள் எடுத்து ஈரானிE ராணுவ 
QZபதிகளுக்கு அனுப்புகிறான் ரூஸ்வெவல்ட். 
அதில் ஒரு சிலர் ஆடைச வார்த்டைQகளுக்குப் 
பலிEாகவும் வெசய்கின்றMர். 

"டியுமே�வின் ஆர்ப்பாட்�ங்கZால் ஈரானில் 
வாழும் அவெ�ரிக்கர்கZது உயிருக்கு ஆபத்து" 
எM அலறுகிறார் தூQர் வெஹண்�ர்சன். பிரQ�ர் 
இது QMக்குச் சர்வமேQச அZவில் 
அவ�ாMத்டைQத் மேQடித் Qந்துவிடும் என்று 
டியுமே�வின் மேபாராட்�ங்கடைZப் மேபாலீடைசக் 
வெகாண்டும் இராணுவத்டைQக் வெகாண்டும் 
நிறுத்Qக் கட்�டைZ இடுகிறார் வெ�ாசாமே�.  



அவர்களுக்கு முழுப்பாதுகாப்டைபயும் அரசு 
அளிக்கும் எM வெகஞ்சாQ குடைறEாக 
வெஹண்�ர்சனி�ம் கூறுகிறார். 

டியுமே�வும் QMது ஆர்ப்பாட்�ங்கடைZ நிறுத்திக் 
வெகாள்கிறது. 

ஆMாலும் அ�ங்குவதில்டைல சி.ஐ.ஏ. 
ரூஸ்வெவல்ட்டும் அவெ�ரிக்க அரசும் 
வெ�ாசாமே�டைவ வெவளிமேEற்றிமேE தீருவது எM 
இறுதி முடிவு எடுத்து 19 இலட்சம் அவெ�ரிக்க 
�ாலர்கடைZ அனுப்பி டைவக்கிறது அவெ�ரிக்கா. 
இந்Q பtம் கூட்�த்டைQச் மேசர்க்கவும் ஈரானிE 
எம்.பிக்கடைZ விடைலக்கு வாங்கவும்Qான். பtம் 
ஈரானுக்கு வந்து மேசர்ந்Qதும் இராணுவத்தில் 
இருந்Q QZபதிகள் சிலர் வெQருக்களில் 
அணிவகுப்பு ஆரம்பிக்கிறார்கள். 

பtத்Qால் கூட்�ப்பட்� கூட்�ம் பின்மேM 
ந�க்க சர்க்கஸ் கடைலஞர்களும்... விடைZEாட்டு 
வீரர்களும் முன்மேM வித்டைQ காண்பித்துக் 
வெகாண்டு நகரத் துவங்குகின்றMர். இவர்கZால் 
ஈர்க்கப்பட்� �க்களில் சிலர் மேபரணிமேEாடு 
மேசர்ந்து வெகாள்கின்றMர். மேபரணியின் இரு 



புறங்களிலும் �ன்Mர் ஷாவிMது உருவப்ப�ம் 
வெபாறித்Q ரூபாய் மேநாட்டுக்கள் (புதிQாக 
அச்சி�ப்பட்டு) விநிமேEாகிக்கப்படுகின்றM. 
மேபரணி வருகின்ற வழிவெEல்லாம் பிரQ�ர் 
வெ�ாசாமே�வின் ப�ங்களுக்கு தீ டைவத்Qபடியும் 
அவரது ஆQரவுப் பத்திரிக்டைக 
அலுவலகங்கடைZக் வெகாளுத்திEபடியும் 
வெசல்கின்றMர். டியுமே� கட்சியின் 
அலுவலகங்களும் இQற்குத் Qப்புவதில்டைல. 
அமேQ மேவடைZயில் வெ�க்ரான் வாவெMாலிடைEக் 
டைகப்பற்றிE ரூஸ்வெவல்ட் “வெ�ாசாமே� டிஸ்மிஸ் 
வெசய்Eப்பட்டு விட்�ார். அவரது இ�த்தில் புதிE
பிரQ�ர் சாஹிடி அ�ர்ந்Qாயிற்று” எM 
அறிவிக்கச் வெசய்கிறார்.



ஆMால் ரூஸ்வெவல்ட்டின் வெபாய்Qான் 
உலகப்பிரசித்தி வெபற்றQாயிற்மேற . வாவெMாலி 
அறிவிப்புக்குப் பின்Mமேர வெசன்று 
வெகாண்டிருக்கிற ஊர்வலத்டைQ மேநாக்கி 
ஓடுகிறார். எQற்கு? �ன்Mர் ஷா வாழ்க எM 
முழக்கம் மேபா�வா? அது Qான் இல்டைல. ஊ ர் வ 
ல த் தி ல் மேபாய்க்வெகாண்டிருந்Q விடைல மேபாM 
QZபதிடைEச் சந்திக்க அந்Qத் QZபதிடைE மேQடிக் 



கண்டுபிடித்து �ாங்கிமேEாடு அவெ�ரிக்கத் 
தூQரகத்துக்குப் மேபா.. அங்குள்Z சாஹிடிடைE 

 கூட்டிக் வெகாண்டு பிரQ�ர் அலுவலகத்துக்கு 
வந்து நாற்காலியில் அ�ரச் வெசய்" எM 
அலறுகிறார். 

அவர் வாவெMாலியில் முன்Mர் 
அறிவித்QவெQல்லாம் பின்Mமேர ந�க்கிறது. 

கடைQ வெசால்லுவதில் வல்லவராM ரூஸ்வெவல்ட் 
வெசால்லிE கடைQகள் ஏராZம். 

அந்Q சி.ஐ.ஏ. உZவாளி வெசால்ல �றந்Q 
உண்டை�கள் சில உண்டு. 

அதுQான் வெ�ாசாமே� அகற்றப்படுவQற்கு 
முன்Mர் Qடைலநகர் வெ�க்ரானில் வெQருவுக்குத் 
வெQரு நிகழ்ந்Q சண்டை�யும் 

பிரQ�ரது அலுவலகத்டைQ வெநருங்குவQற்கு 
முன்Mர் ந�ந்Q 9 �ணிமேநர யுத்Qமும்... 

வெ�ாசாமே� ஆட்சிடைEக் காப்பாற்ற முன்னூறு 
மேபர் உயிடைரத் திEாகம் வெசய்Q வரலாறும் 



பல நூறு மேபர் இரத்Qத்தில் மிQந்Q துEரமும்Qான் 
அது. ஈரான் �க்களின் வZத்டைQ அEலார் 
சுரண்�லிலிருந்து காப்பாற்றிE, அடைMத்துத் 
Qரப்பிMரது அன்டைபயும் �ரிEாடைQடைEயும் 
அZவற்றுப் வெபற்ற வெ�ாசாமே� கற்றுக்வெகாள்Z 
�றுத்Q பா�மும் ஒன்று உண்டு. 

அந்Qப் பா�ம் ஈரானிE கம்யூனிசக் கட்சிEாM 
டியுமே� ஏற்வெகMமேவ வெசான்M பா�ம்Qான். 

�க்கள் சக்திடைE ஆயுQ�ாக பEன்படுத்திMால் 
�ட்டும் மேபாQாது. 

�க்கடைZயும் ஆயுQபாணிEாக்க மேவண்டும் 
என்கிற பா�மே� அது. 

 (ஆMால் இனி வருவது நிகரகுவாடைவப் பற்றி 
�ட்டு�ல்ல) 



பின் குறிப்பு:

 

பிரQ�ர் வெ�ாசாமே�விற்குப் பின்Mர் 
அரிEாசMத்தில் அ�ர்ந்Q �ா�ன்Mர் ஷாவிMது 
25 ஆண்டு 'வெபாற்கால’ ஆட்சி குறித்தும் 

சி.ஐ.ஏ - இஸ்மேரல் துடைtமேEாடு ஈரானில் 
உருவாக்கப்பட்� உZவுப்படை� 'மேசவக்’ 
குறித்தும்... 

அப்படை� ஈரானிலிருந்து வெவளிமேEறிவர்கடைZ 
எல்லாம் மேQடிக்கண்டுபிடித்துப் 
படுவெகாடைலகடைZ ந�த்திEது குறித்தும் 



வெ�ாசாமே�டைவ அகற்றத் துடைt நின்ற சி.ஐ. ஏ. 
ரூஸ்வெவல்ட்டுக்குச் சீQM�ாக வடைZகு�ா எண் 
வெtய் நிறுவMத்தின் ஆமேலாசகர் பQவிடைEயும், 
ஆண்டுக்கு 1,16,000 அவெ�ரிக்க �ாலர் 
வரு�ாMத்டைQயும் அள்ளி வழங்கிEது 
குறித்தும்.. 

�க்கள் வெQாடைகக்குச் ச��ாக ஈரானின் 
இராணுவத்டைQப் வெபருக்கி �னிQ 
உரிடை�கடைZக் காலில் மேபாட்டு நசுக்கிE 
கடைQகள் குறித்தும்… 

எழுதிக் வெகாண்மே� மேபாMால் 'வெ�ாத்Q Qமிழர் 
கண்மேtாட்�த்டைQயும் பா�ரமேM குத்Qடைகக்கு 
எடுத்துக் வெகாண்�ாரா?' எM எவராவது வாசகர் 
கடிQம் எழுQ மேவண்டி வரும். 

மே�மேல உள்Z புடைகப்ப�ங்கள் இ�மிருந்து 
வலம்: 

வெகர்மிட் ரூஸ்வெவல்ட், 2ான் ஃபாஸ்�ர் �ல்லஸ்,
�ன்Mர் ஷா 





6. கர்த்Qமேர வெகாஞ்சம்
�ாலடைர மேநசியும் 

ஒரு முன்கடைQச் சுருக்கம்: 

''நிகரகுவாவில் உள்Z புரட்சிEாZர்களுக்கு 
எங்வெகங்மேக எவ்வZவு ஆயுQங்களும் 
QZவா�ங்களும் இறக்கு�தி 
வெசய்Eப்பட்டிருக்கின்றM என்பவெQல்லாம் 
எங்களுக்குப் புள்ளி விவர�ாகத் வெQரியும். 
ஆMால் அQன் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் 
Qடைலயி� அவெ�ரிக்கா விரும்பவில்டைல. அமேQ 
ச�Eம் �த்திE அவெ�ரிக்காவில் உள்Z மிக நல்ல 
அரடைசக் கவிழ்ப்பQற்கு அந்நிE சக்திகள் 
ஈடுபடு�ாயின் அடைQ அவெ�ரிக்கா மேவடிக்டைக 
பார்த்துக் வெகாண்டும் இருக்காது.” 

வெசான்Mவர் : அவெ�ரிக்க 2Mாதிபதி கூலிட்ஜ் 

ஆண்டு : 1927

 நல்ல அரசு: பழடை�வாQக் கட்சி 



புரட்சிEாZர்கள்: QாராZவாQக் கட்சியிMர் 

அந்நிE சக்தி: மேசாவிEத்து யூனிEன். 

இந்Qக் கூலிட்ஜ்Qான் பின்Mால் வந்Q அவெ�ரிக்க 
2Mாதிபதி மேராMால்ட் ரீகனுக்காM முன்�ாதிரி 
வீரத் துறவி. எது எப்படிமேEா ஒரு வழிEாக 1933 
இல் அவெ�ரிக்கா நிகரகுவாடைவ விட்டு 
வெவளிமேEறும் மேபாது நிடைMவுப் பரிசாக 
ஒரு மேQசிE பாதுகாப்புப் படை�டைE 
நிறுவிவிட்மே� வெசன்றது. அந்Q மேQசிE 
பாதுகாப்புப் படை�யின் ஆQரமேவாடு ஆட்சியில் 
அ�ர்ந்Qவர்Qான் 43 ஆண்டுகZாக நிகரகுவாடைவ 
ஆட்டிப்படை�த்Q வெசாமே�ாசா. இந்Q 
வெசாமே�ாசாவின் பரம்படைர ஆட்சி 
நிகரகுவாடைவத் QMது அந்Qப்புர�ாகமேவ 
கருதிEது. அவர்கZது முழுமேநரப் பணி ராணுவச் 
சட்�த்தின் உQவிமேEாடு எண்tற்றவர்கடைZக் 
வெகான்று குவிப்பது - சிடைறயில் Qள்ளுவது... 
எதிர்கட்சியிMடைரப் படுவெகாடைல வெசய்வது 
கிடை�த்Q வெபண்கடைZ எல்லாம் பாலிEல் 
பலாத்காரம் வெசய்வது... நாட்டின் 
வெசாத்துக்கடைZக் கூறுமேபாட்டு அடி�ாட்டு 



விடைலக்கு வாங்கிக் வெகாள்வது எM பீடு நடை� 
மேபாட்�து. 

இவர்கZது அட்டூழிEங்கடைZச் சகிக்க 
இEலா�ல் �க்கள் வெபாங்கி எழுந்து 1979 இல் 
ஆட்சிடைEத் தூக்கி வீசிEமேபாது 
அவெ�ரிக்காவிலுள்Z மிEாமிக்குத் Qப்பி 
ஓடிMான் வெசாமே�ாசா, ஓடிEமேபாதும் சும்�ா 
ஓ�வில்டைல. 1000 மில்லிEன் அவெ�ரிக்க 
�ாலமேராடு ஓடிMான் வெசாமே�ாசா. ஆMால் 
நிகரகுவா �க்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு 
பிரிவிMருக்கு ஆண்டு வரு�ாMமே� 300 
�ாலர்Qான். 



வெசாமே�ாசா வீழ்த்Qப்பட்� மேவடைZயில் 
அவெ�ரிக்காவில் ஆட்சியில் 

இருந்Qது ஜிம்மி. இந்Q ஜிம்மியிMது ஆட்சி, 
சர்வாதிகாரிடைEத் துரத்தி அடித்Q சாண்டினிஸ்�ா
படை�யிMருக்கு மூச்சுவிட்டுக் வெகாள்வQற்காM 
ஒரு இடை�மேவடைZடைEக் வெகாடுத்Qது. 

இனி... 

ஜிம்மி கார்ட்�ரின் அரசு ரீகMது அரடைசப்மேபால 
வெவற்றி வெபற்ற சாண்டினிஸ்�ாக்கடைZ 
பகிரங்க�ாக எதிர்க்கவில்டைலமேE Qவிர 
அQற்காக ரத்திMக்கம்பZ வரமேவற்பும் அளித்து 



வி�வில்டைல. சாண்டினிஸ்�ா அரசில் சிலடைரச் 
மேசர்க்கச் வெசால்லி வாஷிங்�ன் 
வற்புறுத்திEமேபாது "மேவடைலடைE பார்...” என்று 
முகத்தில் அடைறந்து கூறிMர் 
சாண்டினிஸ்�ாக்கள். அடுத்து வந்Q வெராMால்ட் 
ரீகன் முழங்கிMார் மேவண்�ாQ அரசு என்றாலும் 
கூ� நிதிடைE அள்ளி வழங்கும் அவெ�ரிக்க 
அரசிMது வெபருந்Qன்டை�டைE எவமேரனும் 
சந்மேQகிக்க முடியு�ா?" என்று. உண்டை�Qான்... 
அவெ�ரிக்காவிMது QாராZ�Mத்டைQயும்... 
வெபருந்Qன்டை�டைEயும் எவரும் சந்மேQகித்துவி� 
முடிEாதுQான். ஆMால் QாராZ அவெ�ரிக்கா 
நிதிடைE அள்ளி வழங்கிEது Eார் Eாருக்குத் 
வெQரியு�ா? சி.ஐ.ஏவின் முன்Mணி அடை�ப்பாM 
American Institute for Free Labour Development 
(AIFLD)க்கும்... ஓடிப்மேபாM வெசாமே�ாசாவின் 
படை�கடைZ காண்ட்ராக்கள் (Contras) எM 
ஞாMஸ்நாMம் வெசய்து டைவத்து நிகரகுவாடைவத் 
Qாக்குவQற்கும்Qான். 

இந்Q QாராZ �MடைQப் புரிந்து வெகாள்Zா�ல் 
'சண்டிEர்த்QMம்' வெசய்QMர் 
சாண்டினிஸ்�ாக்கள். அவெ�ரிக்கா 



வெபருந்Qன்டை�மேEாடு 50 லட்சம் �ாலர்கடைZ 
மேரா�ன் கத்மேQாலிக்க சடைபகளுக்கு �Mமுவந்து 
அளிக்க முன்வந்Qமேபாது "இந்Q டைபபிள் 
பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் எங்ககிட்� வெவச்சுக்காமேQ" 
எMத் திருப்பி அனுப்பிEது சாண்டினிஸ்�ா 
அரசு. 1985 வடைர கார்டிMல் ஆக இருந்Q 
ஓமேபன்மே�ாவுக்கும் கத்மேQாலிக்க 
ஆலEங்களுக்கும் ஆயிர�ாயிரம் அவெ�ரிக்க 
�ாலர்கடைZ �டைறமுக�ாக அளித்து வந்Qது 
அவெ�ரிக்கா. கார்டிMல் ஓமேபன்மே�ா 
ஓப்பMாகமேவ �ன்னிக்க... பகிரங்க�ாகமேவ 
வெசான்Mார். "ஆம் அளித்Qது உண்டை� . ஆMால் 
அது �Qக்கல்விக்காக வந்Q பtம்." 

இந்Qக் கார்டிMல் ஓமேபன்மே�ாவுக்கும் ... 
கத்மேQாலிக்க சடைபகளுக்கும். இமேEசு மீது 
விசுவாசம் இருந்QமேQா இல்டைலமேEா ஆMால் 
�ாலர்கள் மீQாM விசுவாசம் மிக அதிகம். 
சாண்டினிஸ்�ாக்களி�ம் டைபபிள் பாச்சா 
பலிக்காது என்படைQப் புரிந்து வெகாண்� 
அவெ�ரிக்கா மேநரடிEாM யுத்Qத்டைQக்  
கட்�விழ்த்துவிட்�து. நிகரகுவாவின் மீது 
வெபாருZாQாரத் Qடை� விதித்QQன் மூலம். 



வெபாருZாQாரத் Qடை�யின் முQற்கட்��ாக 
நிகரகுவாவில் இருந்து இறக்கு�தி 
வெசய்Eப்படும் 90 சQவீQ சர்க்கடைரடைE 
ஏற்றுக்வெகாள்Z �றுக்கிறது அவெ�ரிக்கா. அடுத்து 
உலக வங்கியும், ஐ.எம்.எப்.ம். க�ன் Qர 
�றுக்கின்றM. நிகரகுவா மீMவர்களுக்கு 

ப�குகடைZ வழங்க அய்டிபி வங்கியும் 
�றுக்கிறது. அQற்கு அய்டிபி. வெசான்M காரtம். 
'அப்ப�குகடைZ இEக்க உங்களி�ம் வெபட்மேரால் 
கிடை�Eாது என்பதுQான். ஏவெMன்றால் அQற்குச் 
சில நாட்களுக்கு முன்Mர்Qான் அவெ�ரிக்க 
உQவிமேEாடு நிகரகுவா துடைறமுக�ாM 
வெகாரிண்மே�ாவில் இருந்Q எண்வெtய்க் 
கி�ங்டைகத் Qகர்த்திருந்Qார்கள் காண்ட்ரா 
கலகக்காரர்கள். 

நிகரகுவாவின் எண்வெtய்ப் 
வெபாருZாQாரத்டைQமேE சீர்குடைலக்கும் முக�ாக 
கி�ங்குகடைZக் குறிடைவத்து Qாக்குவது. 
எல்டைலமேEார நா�ாM மேஹாண்டுராஸில் 
இருந்துவெகாண்டு டைபப் டைலன்கடைZ 
வெவடிடைவத்துத் Qகர்ப்பது. துடைறமுகங்களில் 



எண்வெtய் இறக்கும் �ாங்கர்கடைZ 
வெவடிடைவத்து Qகர்ப்பது. வெவளிநாடுகளிலிருந்து 
க�ல் வழிEாக வரும் கப்பல்கடைZ ராக்வெகட் 
Qாக்குQல் மூலம் சிQற அடிப்பது எM சகல 
திட்�ங்கடைZயும் காண்ட்ராவுக்குக் கற்றுக் 
வெகாடுக்கிறது அவெ�ரிக்கா. 

இQன் விடைZவாக பன்Mாட்டு நிறுவM�ாM 
எஸ்மேqா QMது கச்சா எண்வெtடைE 
நிகரகுவாவிற்கு அளிப்படைQ நிறுத்திக் 
வெகாள்கிறது. அடைQப் மேபான்மேற ஸ்மே�ண்�ர்டு 
ப்ரூட் கம்வெபனி நிகரகுவாவின் வாடைழப்பழ 
ஏற்று�திடைE ஏற்றுக் வெகாள்Z �றுக்கிறது. 
இந்நிறுவMத்து�MாM ஒப்பந்Qம் மே�லும் 
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இருந்Qாலும் அடைQ 
அப்பட்��ாக மீறுகிறது அந்Q நிறுவMம், 
விடைZவு? 

4000 மேபருக்கு உ�Mடி மேவடைல இழப்பு. 

டைவத்திருக்கவும் இEலா�ல், சந்டைQயில் 
விற்கவும் இEலா�ல் இருந்Q 6 லட்சம் வெபட்டி 
வாடைழப்பழம் வீtாகிறது. 



அவெ�ரிக்கா நிகரகுவாவின் அண்டை� நா�ாM 
மேஹாண்டுராசில் படை�கமேZாடு வந்து இறங்கும் 
வடைர காண்ட்ரா கலகக்காரர்கள் �டைறந்திருந்து 
Qாக்கிவிட்டு ஓடுவது... அங்வெகான்றும் 
இங்வெகான்று�ாக ஓரிருவடைரக் வெகாடைல 
வெசய்வது. என்பQாகத்Qான் இருந்Qார்கள். 
ஆMால் 1982 இல் படை�கமேZாடு கால் பதித்Q 
பிறகு அவர்கள் காட்டில் அடை��டைழQான். 

நவீM மேர�ார் சாQMங்கள், வெQாடைலத்வெQா�ர்பு 
கருவிகள் காண்ட்ராக்களுக்குக் கிடை�க்கிறது. 
மேஹாண்டுராஸ் நாட்மே�ாடு ராணுவக் கூட்டுப் 
பயிற்சி என்கிற மேபார்டைவயில் வி�ாMங்கள் 
நிகரகுவாவின் வான் எல்டைலக்குள் பிரமேவசித்து 
குண்டு வீசுவQற்கும். நாசமேவடைலகளுக்கும் 
வெபாருத்Q�ாM இ�ங்கடைZப் ப�வெ�டுப்பது... 
சாண்டினிஸ்�ா படை�களின் ந��ாட்�த்டைQக் 
கண்காணிப்பது... மேபான்ற மேவடைலகளில் 
ஈடுபடுகின்றM. அங்கிருந்Q ஒரு சி.ஐ.ஏ. 
ஆய்வாZன் வெசான்Mது: "எங்கZது புலMாய்வுப் 
பணிகள் நிகரகுவாடைவப் வெபாறுத்Qவடைர வெவகு 
சிறப்பாMடைவ. அQன் Qடைலநகர் �Mாகுவாவின் 



கழிப்படைற ஒன்றில் திறந்து வி�ப்படும் நீரின் 
ஓடைசகூ� எங்கZது காதுகளுக்குத் Qப்பாது.'' 

வழக்க�ாM அவெ�ரிக்கபாணி லீடைலகள் 
வெQா�ர்ந்து வெகாண்டிருக்க நிகரகுவாவின் 
வெபாதுத்மேQர்Qலுக்காM மேQதி 
அறிவிக்கப்படுகிறது. இத்மேQர்Qலில் எவர் 
வெவற்றி வெபறுவார், எவர் மேQால்வி அடை�வார் 
எM எவரும் அறியும் முன்மேப எவர் 
வெவற்றிவெபறக் கூ�ாது என்படைQத் 
தீர்�ானிக்கிறது அவெ�ரிக்கா சி.ஐ.ஏ. அப்படி 
வெவற்றி வெபறக்கூ�ாது என்று வெவள்டைZ 
�ாளிடைக �ண்டியிட்டு பிரார்த்QடைM வெசய்Qது 
மே�னிEல் ஓர்ட்மே�காடைவ நிடைMத்துத்Qான். 
நாற்பமேQ வEQாM மே�னிEல் ஒர்ட்மே�காவின் 
கMவுலக நாEகன் மேவறு எவரு�ல்ல 
கியூபாவிMது பி�ல் மேகஸ்ட்மேராQான். 
இன்டைறக்கும் சாண்டினிஸ்�ாவின் Qடைலடை�ப் 
வெபாறுப்பில் இருப்பவர்Qான் மே�னிEல் 
ஒர்ட்மே�கா. இவர் மேQர்Qலில் மேபாட்டியிடுகிறார் 
என்றதுமே� கிலி கிZம்பிவிடுகிறது 
அவெ�ரிக்காவுக்கு. ஊருக்கு பத்து மேபர் கூ� 
மேQறாQ கட்சிகடைZவெEல்லாம் ஒருங்கிடைtத்து 



 

ஒரு கூட்�ணிடைE உருவாக்குகிறது வெவள்டைZ 
�ாளிடைக வட்�ாரம். அந்Qக் கூட்�ணியின் 
வெபEர் 2MநாEக ஒருங் கிடைtப்பிற்காM 
கூட்�ணி 

 (Democratic Co-ordinating Alliance - DCA). இக்கூட்�
ணியின் Qடைலவராக மே2ாஸ்குரூஸ் 
நிEமிக்கப்படுகிறார். 

நவம்பரில் மேQர்Qல் எM பிப்ரவரியிமேலமேE 
அறிவித்Qாலும் ஒன்பது �ாQ இடை�வெவளி 
மேபாQாவெQM முரண்டு பிடிக்கிறார் மே2ாஸ்குரூஸ்.
அடுத்து மேQர்Qலில் மேபாட்டியிடுவQற்கு ஏழு 
கட்சிகள் பதிவு வெசய்Qாலும் டி. சி.ஏ. பதிவு 



வெசய்வதில்டைல. அவெ�ரிக்கத் துடைtமேEாடு 
கலகம் வெசய்யும் காண்ட்ராக்கமேZாடு மேபச்சு 
வார்த்டைQ ந�த்திMால்Qான் பதிவு வெசய்மேவன் 
எM அறிவிக்கிறார் மே2ாஸ்குரூஸ். ஆMால் 
மேபச்சுவார்த்டைQக்கு காண்ட்ராக்கள் 
�றுத்துவிடுகின்றMர். �றுபடியும் பல்டி 
அடிக்கிறது டி.சி.ஏ. மேQர்Qலில் 
மேபாட்டியிடுவQற்காM பதிவுத் மேQதிடைE நீடிக்க 
மேவண்டும் எM அறிவிக்கிறது 2MநாEக 
ஒருங்கிடைtப்பிற்காM கூட்�ணி. 
சாண்டினிஸ்�ா அரசு முQலில் �றுத்Qாலும் 
வெகடு மேQதிடைE நீட்டிக்கிறது. அப்மேபாதும் பதிவு 
வெசய்வதில்டைல அக் கூட்�ணி. 

இந்Q முடைற மேQர்QடைலமேE நவம்பரிலிருந்து 
2Mவரிக்குத் Qள்ளி டைவக்க மேவண்டும் என்கிறது 
டி.சி.ஏ. இக்கூட்�ணியின் இத்QடைM லூட்டிக்கும்
காரtம் மேQர்Qலில் மேபாட்டியிட்�ால் வெ�பாசிட்
கூ�க் கிடை�க்காது என்கிற மேQால்வி பEம்Qான். 
அQன் உச்சகட்��ாக சாண்டினிஸ்�ாக்களின் 
ஒற்றுடை�டைEக் குடைலக்கும் முக�ாக 
வெவனிசுலா, பMா�ா நாடுகளின் நாளிQழ்களில் 
"எங்களுக்கு ஒர்ட்மே�காவும் மேவண்�ாம்... 



குரூஸ்சும் மேவண்�ாம்... Qா�ஸ் மேபார்மேகடைவ 
வெவற்றிவெபறச் வெசய்யுங்கள்" எM முழுபக்க 

விZம்பரங்கள் வெவளிEாகின்றM. இந்Q Qா�ஸ் 
மேபார்மேக சாண்டினிஸ்�ா விடுQடைல 
முன்MணிடைE உருவாக்கிE முன்Mணித் 
மேQாழர்களில் ஒருவர். அவெ�ரிக்காவின் 
இத்QடைகE பிரித்Qாளும் சூழ்ச்சிகளில் எதுவும் 
பலMளிக்காது, 63 சQவீQ வாக்குகடைZப் வெபற்று 
ஆட்சியில் அ�ர்கிறார் மே�னிEல் ஒர்ட்மே�கா. 



இந்Q வெவற்றிடைEச் சகிக்காது, "மேQர்Qலில் தில்லு 
முல்லு'' எM ஊடைZயிடுகிறது வெவள்டைZ 
�ாளிடைக வட்�ாரம். ஆMால் 40 நாடுகளில் 
இருந்து வந்Q 400 பிரதிநிதிகள் முன்னிடைலயில் 
ந�ந்Q மேQர்Qடைல உலக நாடுகள் அடைMத்தும் 
ஒத்துக்வெகாள்Z மேவறு வழியின்றி ஒப்பாரிடைE 
நிறுத்துகிறது அவெ�ரிக்கா. 

1985 இல் பQவிக்கு வந்Q சாண்டினிஸ்�ா 
Qடைலவர் ஒர்ட்மே�காடைவச் சகிக்க முடிEா�ல் 
Qன் திருவிடைZEா�ல்கடைZ மே�லும் 
மூர்க்கத்மேQாடு வெQா�ர்கிறது அவெ�ரிக்கா. 
முன்டைபக்காட்டிலும் வெபாது�க்கடைZயும் அரசு 
அதிகாரிகடைZயும் வெகான்று குவிக்கிறார்கள் 
காண்ட்ரா கலகக்காரர்கள். அவர்கZது முQல் 
இலக்மேக சாண்டினிஸ்�ா அரசிMது சமூக 
மே�ம்பாட்டு டை�Eங்கடைZ சீர்குடைலத்து �க்கள் 
�த்தியில் அதிருப்திடைE ஏற்படுத்துவதுQான். 

சுகாQார நிடைலEங்கள்…. 

மேவZாண் கூட்டுறவு நிறுவMங்கள்…. 

சமுQாEக் கூ�ங்கள்.. 



பள்ளிகள் எM அடைMத்தும் Qடைர�ட்�ம் 
ஆக்கப்படுகின்றM. லண்�னிலிருந்து 
வெவளிEாகும் தி கார்டிEன் பத்திரிக்டைக 
எழுதிEது: 

"முQலில் அவர்கள் மேராசாவிMது �ார்பகங்கடைZ 
அறுத்து வீசிMார்கள். பிறகு வெநஞ்டைசப் பிZந்து 
இQEத்டைQ வெவளிமேE எடுத்துக் வெகான்றார்கள். 
ஆண்கடைZமேEா முQலில் டைக கால்கடைZ துண்டு 
துண்�ாக வெவட்டிMார்கள். அவர்கZது 
விடைரகடைZ வெவட்டி எடுத்Qார்கள். கண்கள் 
மேQாண்�ப்பட்�M. இறுதிEாக வெQாண்டை�டைEப்
பிZந்து நாக்டைக வெவளிமேE உருவி எடுத்துக் 
வெகான்றார்கள்." 

இப்படி படுவெகாடைலக்கு ஆZாMவர்களில் 8000 
மேபர் வெபாது�க்கள் ... 910 மேபர் அதிகாரிகள். 
அவெ�ரிக்க 
2Mாதிபதி இப்படுவெகாடைலEாளிகடைZ 
விடுQடைலப் மேபாராளிகள் என்றார். 
மேபாQாக்குடைறக்கு காண்ட்ராக்களுக்கு அறிவுடைர 
மேவறு. 



"�க்களி�ம் வெசால்லுங்கள், எங்கள் மேபார் 
�க்களுக்கு எதிராக அல்ல. அது ரஷ்E 
ஏகாதிபத்திEவாதிகளுக்கு எதிராக என்று. இது 
விவசாயிகளின் ஆQரடைவயும் கரிசMத்டைQயும் 
வெபற்றுத்Qரும். அது நம்மில் ஒருவராக 
அவர்கடைZ உtரடைவக்கும்" 

இத்QடைகE ஒரு முழக்கத்டைQ �ாமேவா கூ� 
இவ்வZவு அழகாகச் வெசால்ல முடிEாது.



1987 இல் மேசாவிEத் அதிபர் மிகயில் 
மேகார்ப்பச்மேசவ் மிகத் வெQளிவாகச் வெசான்Mார்: 
''காண்ட்ரா கலகக்காரர்களுக்காM ஆயுQ 
உQவிகடைZ அவெ�ரிக்கா நிறுத்திக் 
வெகாள்ளு�ாMால்... 

நிகரகுவாவிற்கு அளிக்கிற ஆயுQ உQவிகடைZ 
நாங்களும் நிறுத்திக் வெகாள்Zத் QEார்" என்று. 

இQற்கிடை�யில் நிகரகுவாவின் வெவளியுறவு 
அடை�ச்சர் எஸ்காட்மே�ாவுக்கு 

�துவில் QாலிEம் நஞ்டைசக் கலந்து வெகால்ல 
முற்படும் மேவடைZயில் மூன்று அவெ�ரிக்க 
தூQரக அதிகாரிகள் டைகயும் QாலிE மு�ாக 
பிடிபட்டு வெவளிமேEற்றப்படுகிறார்கள். 
ஆத்திரத்தின் உச்சிக்மேக மேபாகிறது அவெ�ரிக்கா. 
வQந்திகடைZ வாரி இடைறக்க ஆரம்பிக்கிறது அது. 

இமேQா மேசாவிEத்தின் மிக் வி�ாMங்கள் 
நிகரகுவாவில் Qடைரயிறங்கி விட்�M. 

வெQாழிற்சாடைலகளுக்கு விடைரவில் மூடுவிழா... 



நிகரகுவா �ருத்துவர்களுக்கு பதிலாக கியூப் 
�ருத்துவர்கள் நிரப்பப்ப�ப் மேபாகிறார்கள். 

 

�க்கள் வெகாஞ்சம் குழப்பத்திற்கு ஆZாகிறார்கள்.
அதிர்ச்சிக் குழுக்கள் எMப்படும் குழுக்கள் 
நிகரகுவாவில் ந�க்கும் பற்பல ஊர்வலங்களில் 
ஊடுருவுகிறார்கள். இக்குழுக்கள் டைககளில் 
ஊர்வலத்திற்காM பQாடைககளும் முழக்க 
அட்டை�களும் இருந்QமேQா இல்டைலமேEா 
ஆMால் இரும்புத் Qடிகள், சங்கிலிகள், டைகவெEறி 
குண்டுகள் கட்�ாEம் இருந்QM. சி.ஐ.ஏ. 
'விடுQடைலப் மேபாராளிகளுக்காM டைகமேEடு’ 
(Freedom Fighters Mannual) ஒன்டைற காண்ட்ரா 
கலகக் கும்பலுக்கு அளிக்கிறது. அதில் 
விடுQடைலக்காM 40 வழிகள் 
குறிப்பி�ப்பட்டிருக்கின்றM. அந்Q 'இனிEடைவ 
நாற்பதில்’ சிலவற்டைறப் பார்ப்மேபாம். 

1. கழிவடைற ஓட்டை�கடைZப் பஞ்சுகடைZக் 
வெகாண்டு அடை�த்து டைவயுங்கள். 



2. வாயுக்கி�ங்குகளில் குப்டைபகடைZக் 
வெகாட்டுங்கள். 

3. ஆணிகடைZக் குவிEல் குவிEலாக 
வெநடுஞ்சாடைலகளில் தூவிவிட்டுச் வெசல்லுங்கள். 

4. தீEடைtப்புத் துடைறக்குத் வெQா�ர்ந்து QவறாM 
Qகவல்கடைZத் வெQாடைலமேபசியில் 
வெசால்லிக்வெகாண்மே�யிருங்கள். 

5. மின்சாரத்டைQ அடிக்கடி Qடை�ப்படுத்துங்கள். 

6. வQந்திகடைZப் பரப்பிக் வெகாண்மே� இருங்கள். 

என்பM உள்ளிட்� நாற்பது விதிமுடைறகடைZ 
காண்ட்ராக்களுக்கு அளிக்கிறது. சதிகளும் - 
சீர்குடைலவுகளு�ாய் நாட்கள் உருண்மே�ாடி 
அடுத்Q மேQர்Qமேல அருகில் வந்து விடுகிறது. 
எப்படி இருந்Qாலும் இந்Q முடைற மே�னிEல் 
ஓர்ட்மே�காடைவ மேQாற்கடித்மேQ தீர மேவண்டும் 
என்கிற முடிவில் கZம் இறங்குகிறது சி.ஐ.ஏ. 

இQற்கிடை�யில் நண்பர்கள் Eார்? எதிரிகள் Eார்? 
என்மேற அடை�EாZம் காtத்வெQரிEா�ல் 
Qத்Qளிக்கிறது சாண்டினிஸ்�ா  அரசு. 



அரசுக்கு எதிராக வெQா�ர்ந்து வQந்திகடைZப் 
பரப்பிவரும் லா பிவெரன்சா (La Prensa) 
பத்திரிக்டைக இழுத்து மூ�ப்படுகிறது - அரசால், 
�னிQ உரிடை� ஆர்வலர்களின் கண்�Mத்திற்கு 
ஆZாகிறது அரசு. ஆயினும் இந்Q 
பத்திரிக்டைகயின் ஆசிரிEர்களில் 

ஒருவர் காண்ட்ராக்களின் �டைறமுக 
அடை�ப்வெபான்றின் உறுப்பிMர் என்பதும் 
காண்ட்ராக்களுக்கு ஆQரவாக அவெ�ரிக்காவில் 
பலமுடைற பEtம் மே�ற்வெகாண்�வர் என்பதும் 
அமேநகருக்குத் வெQரிந்துQான் இருந்Qது. 1990 இல் 
வர இருக்கும் மேQர்Qலுக்காக எதிர்க்கட்சிகள் 
ஒருங்கிடைtக்கப்படுகின்றM. அரசிEல் கட்சிகள்
வெQாழிற்சங்கங்கள்... வெசய்தித்Qாள்கள் 
சாண்டினிஸ்�ா எதிர்ப்பு அரசிEல் Qடைலவர்கள்...
கத்மேQாலிக்க சடைபகள் எM அடைMத்திற்கும் 
மேகாடிக்கtக்காM பtம் வெகாட்�ப்படுகிறது. 

அவெ�ரிக்கப் பtமும் ஆயுQமும் 
வெவள்Zவெ�Mப் வெபருக்வெகடுக்க அரசுக்மேகா 
கல்விக்கும், �ருத்துவத்திற்கும் மேபாது�ாM நிதி 



ஒதுக்கப்ப�ா�ல் ராணுவத்துக்மேக அதிக நிதி 
ஒதுக்க மேவண்டிE கட்�ாEம் மேநருகிறது. 

மேQர்Qல் வெநருங்க வெநருங்க காண்ட்ரா கலகக் 
கும்பலுக்காM ஆயுQங்களும் நிதியும் 
வெபரு�Zவு குவிEத் வெQா�ங்குகின்றM. வெQன் 
ஆப்பிரிக்க நிறவெவறி அரமேசா காண்ட்ரா 

கலகக் கும்பலின் Qடைலவன் எ�ன் 
பாஸ்ட்மேராவுக்கு ஆயுQம் வாங்க 2,00,000 
பவுண்டுகடைZ அள்ளி வழங்குகிறது. 



அவெ�ரிக்காமேவா QMது மேகாப்புகளின் 
முQல்பக்கத்தில் பEங்கரவாதி எM 
குறிப்பி�ப்பட்டுள்Z 

மேராமிலும், விEன்Mாவிலும் கிருஸ்து�ஸ் 
படுவெகாடைலகடைZ ந�த்திE... �ன்சர் அல் கசார் 
எMப்படும் நபரின் வாயிலாக வெபரு�Zவு 
ஆயுQங்கடைZ அனுப்பி டைவக்கிறது. 

சாண்டினிஸ்�ா ராணுவம் வெQா�ராM 
Qாக்குQலின் மூல�ாக பலவீM�ாM நிடைலக்குத் 
Qள்Zப்படும் மேவடைZயில் மே�னிEல் ஒர்ட்மே�கா 
மேQாற்கடிக்கப்படுகிறார். இவடைர எதிர்த்து 
அவெ�ரிக்க ஆQரமேவாடு மேபாட்டியிட்� 
வEமேலாட்மே�ா ச�ாமேரா என்கிற வெபண் 55 



சQவீQ வாக்குகமேZாடு வெவற்றி வெபறுகிறார். (இது
2MநாEகத்திற்கு கிடை�த்Q வெவற்றி என்கிறது 
வெவள்டைZ �ாளிடைக) 

இந்Q 2MநாEகக் காவலர்கள் ஓர்ட்மே�காடைவ 
வீழ்த்Q வா�டைகக்கார்களுக்கு �ட்டும் 
நாவெZான்றுக்கு வெசலவு வெசய்Q வெQாடைக 2 லட்சம் 
அவெ�ரிக்க �ாலர்கள். மே�னிEல் ஒர்ட்மே�கா 
பQவிடைE விட்டு இறங்கி வீட்டிற்குப் புறப்படும்
மேவடைZயில் ஒரு நிகரகுவா வெபண்�ணி 
வெசான்Mார்: 

"ஒர்ட்மே�கா மிக நல்லவர்Qான், 
நிEாEத்திற்காகமேவ மேபாராடிMார் என்பது 
எங்களுக்குத் வெQரியும். ஆMாலும் எMது 
குழந்டைQயின் வயிற்டைற எத்QடைM 
நாடைZக்குத்Qான் வெவறுடை�Eாகமேவ 
டைவத்திருப்பது? எங்களுக்குத் மேQடைவ அடை�தி" 

ஆம். 

அடை�தி. 

இறுதியில் அவெ�ரிக்கா அடைQச் சாதித்மேQ 
விட்�து. 



பிtங்களின் மீQாM அடை�திடைE, 

(ஆMால் இனிவருவது சூ�ாடைMக் குறித்து 
�ட்டும் அல்ல) 

மே�மேல உள்Z புடைகப்ப�ங்கள் இ�மிருந்து 
வலம்: 

ஜிம்மி கார்ட்�ர், கூலிட்ஜ், மே2ாஸ்குரூஸ், 
வEமேலாட்மே�ா ச�ாமேரா 





7. எல்லாம் வல்ல
ஒசா�ாவின் வெபEரால் 

ஒரு கவM ஈர்ப்புத் தீர்�ாMம்: 

Qமிழக வாசகர் சடைபயில் இப்படிவெEாரு 
தீர்�ாMத்டைQ அவசர அவசர�ாகக் வெகாண்டு 
வருவQற்கு அப்படிவெEன்M அவசிEம் 
வந்துவிட்�து எM விEப்மேபாடு விMவலாம் 
நீங்கள். காரtம் இல்லா�ல் இல்டைல 
நண்பர்கமேZ. அந்Qர் பல்டி என்பது ஏமேQா Qமிழக
அரசுக்கும் இந்திE அரசுக்கும் �ட்டுமே�EாM 
ஏகமேபாக உரிடை� என்பQாM மூ�நம்பிக்டைக 
எவருக்கும் இருக்க மேவண்டிEதில்டைல 
என்பQற்காகத் Qான் இத்தீர்�ாMம். 
இத்வெQா�ரில் ஒவ்வெவான்றாக நாம் எழுதிக் 
வெகாண்டு வரும் நாடுகள் அடைMத்தும் ஏமேQா 
அவெ�ரிக்காவிற்கு எதிராM மேபாரில் 
அணிதிரண்டு நிற்படைQப் மேபாலவும் ... 
சர்வமேQசப் பாட்�ாளி வர்க்கத்திற்கு ஆQரவாகத் 
மேQாள் வெகாடுத்து நிற்படைQப் மேபாலவும் 



கற்படைM வெசய்து Q வெகாள்Zத் மேQடைவயில்டைல. 
ஒரு காலக்கட்�த்தில் அவெ�ரிக்காவின் 
வெவறித்Qாக்குQலுக்கு உள்ZாM ஒரு நாடு 
�ற்வெறாரு மேவடைZயில் அQMது 
அடிவருடிEாகமேவ அவQாரம் எடுக்கும் 
அதிசEங்களும் உலக அரசிEல் அரங்கில் 
நிகழ்ந்து வெகாண்டுQான் இருக்கின்றM. அQற்கு 
சமீபத்திE உQாரtம் லிபிEா. எMமேவ ந�து 
மேவடைல எந்Qவெவாரு நாட்டிற்கும் ஏகாதிபத்திE 
எதிர்ப்புத் Qரச் சான்றிQழ் வழங்குவQன்று. 
பல்மேவறு காலக் கட்�ங்களில் நிகழ்ந்Q �னிQ 
உரிடை� மீறல்கடைZ உள்ZடைQ உள்Zவாமேற முன் 
டைவப்பதுQான் ந�து பணி. எவருடை�E 
பல்டிக்கும் நிர்வாகம் வெபாறுப்பல்ல. 

ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றாM சூ�ான் 
குறித்துச் சூ�ான் என்M வெசால்கிறது என்படைQ 
வி�வும் சிஐஏவின் இடைtEத்QZம் என்M 
வெசால்கிறது என்பதுQான் நாம் கவனிக்க 
மேவண்டிE வி�Eம் இமேQா இனி அவெ�ரிக்க 
சிஐஏவின் பார்டைவயில் 

சூ�ான். 



பிரிட்�னிலிருந்து விடுQடைல 1956

எல்டைலமேEார நாடுகள் லிபிEா, எகிப்து, 
வெகன்Eா,

எத்திமேEாப்பிEா 

பரப்பZவு 25,05,810 ச.கி.மீ

விடைZநிலம் 19,460 ச.கி.மீ

இEற்டைகயின் அச்சுறுத்Qல் புழுதிப்புEல்

 �க்கள் வெQாடைக மூன்று மேகாடிமேE அறுபது
லட்சம்

இMப்பிரிவு கருப்பர்கள் 52%

அராபிEர் 39% 

மேப2ா 6% 
வெவளிநாட்�வர் 2% 

�ற்றவர் 1%

�Qப்பிரிவுகள் சன்னி இஸ்லாமிEர் 70% 
�ரபு வழியிMர் 25% 



கிருத்Qவர்கள் 5% 

 �ாநிலங்கள் 26 

குடிEரசுத்Qடைலவர் உ�ர்பஷீர் 

மேவடைலவாய்ப்பின்டை� 4% 

 நாtEம் திMார் 

வெQாடைலமேபசி உபமேEாகிப்பாZர்கள் 4,00,000 

வாவெMாலி டைவத்திருப்பவர்கள் 7,00,000 

வெQாடைலக்காட்சி நிடைலEங்கள்  3

வெQாடைலக்காட்சி டைவத்திருப்பவர் இருபது 
லட்சம்

இருப்புப் பாடைQ 5,311 கி.மீ 

குறுகிE இருப்புப் பாடைQ 4,595 கி.மீ 

அகல இருப்புப் பாடைQ 716 கி.மீ 

வெநடுஞ்சாடைல 11,900 கி.மீ 

வி�ாM நிடைலEங்கள் 61



இராணுவத்தில் பணிபுரிமேவார் 
84,36,732 (15 லிருந்து 
49 வEதிற்குள்) 

இப்படிச் சூ�ானின் மூடைல முடுக்குகள் 
குறித்வெQல்லாம் QMது சுண்டுவிரலில் 
டைவத்திருக்கும் அவெ�ரிக்காவிற்குத் வெQரிEா�ல் 
மேபாMது ஒன்மேற ஒன்றுQான் என்றால் நம்ப 
முடிகிறQா உங்களுக்கு? 

எது அந்Q ஒன்று? 

அதுQான் அல்ஷிபா (AI-Shifa). 

மிகச்சரிEாக ஆகஸ்ட் 20. 

1998 ஆம் ஆண்டு . 



சூ�ாடைM  மேநாக்கி அவெ�ரிக்க 
ஏவுகடைtகள் இருந்து பEtப்படுகின்றMர். 

அடைவகள் குறிப்பி�ப்பட்டிருந்Q 
இலக்டைக அடை�ந்Qதும் வெவடித்துச் சிQறுகிறது 
அங்கிருந்Q வெQாழிற்சாடைல. 

அந்Qத் வெQாழிற்சாடைல �னிQ குலத்திற்மேக 
அழிடைவத் Qரும் இரசாEM ஆயுQங்கடைZத் 
QEாரித்து வந்QQாகவும். அQற்கும் ஒசா�ா 
பின்மேல�னுக்கும் மிக வெநருங்கிE வெQா�ர்பு 
உண்டு என்றும் அறிவிக்கிறது அவெ�ரிக்கா. 

இத்ரிஸ் என்கிற QனிEார் ஒருவருக்குச் 
வெசாந்Q�ாM அந்Qத் வெQாழிற்சாடைல ஆப்பிரிக்கக் 
கண்�த்திலுள்Z மிகப் வெபரிEMவற்றுள் ஒன்று. 



அவெ�ரிக்காவின் ஏவுகடைtத் Qாக்குQடைலயும் 
அறிக்டைககடைZயும் வெQாடைலக்காட்சியில் 
கண்ணுற்ற வெஹன்றி அதிர்ச்சிEால் உடைறந்து 
மேபாகிறார். காரtம் அவர்Qான் 
அத்வெQாழிற்சாடைலடைE வடிவடை�த்Q 
வெபாறியிEலாZர். அந்Q அல்ஷிபா 
வெQாழிற்சாடைல உண்டை�யில் ஒரு �ருந்துத் 
வெQாழிற்சாடைல எMவும் அதுவும் �மேலரிEா, 
காசமேநாய் மேபான்றவற்றிற்கு �ருந்துகள் 
QEாரிக்கும் நிறுவMம் எMவும் Qான் 
வடிவடை�க்கும் மேபாது இரசாEM ஆயுQத் 
QEாரிப்பிற்காM சிந்QடைM குறித்து ஒரு 
வெநாடிகூ� மேEாசிக்கவில்டைல எMவும் வெபாங்கி 
எழுகிறார். 

அQன் உரிடை�EாZர் இத்ரிஸ் உடை�E அவெ�ரிக்க
வெசாத்துகள் மு�க்கப்படுகின்றM வெவள்டைZ 
�ாளிடைகEால். 

1992 முQல் 96 வடைர அந்Q �ருந்துத் 
வெQாழிற்சாடைலயின்  வெQாழில் நுட்ப மே�லாZராக
இருந்Q �ாம், "அது முழுக்க முழுக்க ஆப்பிரிக்க 
�க்கZது �ருந்துத் மேQடைவடைEப் பூர்த்தி 



வெசய்கின்ற அத்திEாவசிE�ாM வெQாழிற்சாடைல... 
அடைQத் Qடைர �ட்��ாக்கிEQன் விடைZவாக 
சூ�ாMது கிரா�ப்புற �க்கZது வாழ்க்டைக ஒரு 
மேகள்விக்குறிEாகி விட்�து" என்று மேபட்டி 
அளித்Qார். 

அவெ�ரிக்காவிMது குற்றச்சாட்டை�ப் புலMாய்வு 
வெசய்Q சர்வமேQசப் புகழ்வெபற்ற க்ரால் 
அமேசாசிமேEட்ஸ் (Kroll Associates) நிறுவMம் 
முழுப்வெபாய் என்று உலகுக்கு அறிவிக்கிறது. 
அவெ�ரிக்கப் புலMாய்வில் �ாவெபரும் சறுக்கல் 
என்கிறது வாஷிங்�ன் மேபாஸ்ட் பத்திரிக்டைக. 



அல்ஷிபாவில் இரசாEM ஆயுQங்கள் 
QEாரிக்கப்படுகின்றM என்பQற்கு ஆQார�ாக 
ஒன்டைறக்கூ� உலகின் முன் டைவக்கவில்டைல 
அவெ�ரிக்கா. 

சூ�ானும் பிற நாடுகளும் ஐக்கிE நாடுகள் 
அடைவயில் இப்பிரச்சடைMடைE எழுப்பிEமேபாது 
பதிலளிக்க �றுத்துவிட்�து அவெ�ரிக்கா. 

இறுதியில் மேவண்�ாவெவறுப்பாக அது 
ஆQார�ாக அளித்Qது. அத்வெQாழிற்சாடைலயில் 
இருந்து எடுத்து வரப்பட்� �ண்ணின் 
�ாதிரிQான். 

அம்�ண்ணில் 'எம்ப்�ா ' (Empta) 
கலந்திருப்பQாகச் வெசான்Mது வெவள்டைZ 
�ாளிடைக. இந்Q எம்ப்�ா இரசாEM ஆயுQத் 
QEாரிப்பிற்காM ஒரு மூலப் வெபாருள். அப்படி 



Qான் டைகப்பற்றிE �ண்ணின் �ாதிரிடைE உலகின்
வல்லுநர் குழு எவர் முன்பும் அது 
ச�ர்ப்பிக்கவில்டைல என்பதுQான் 
அடைMவடைரயும் மேEாசிக்க டைவத்Qது. 

ஐ.நா. பாதுகாப்புக் கவுன்சிலில் உலக நாடுகள் 
வெநருக்கடிடைE ஏற்படுத்திEQன் விடைZவாக அத் 
வெQாழிற்சாடைலயின் உரிடை�EாZரது 
மு�க்கப்பட்� வெசாத்துக்கடைZ விடுவிக்கிறது 
அவெ�ரிக்கா. 

வெசாத்து மு�க்கம் நீக்கப்பட்�து சரி. 

ஆMால் அத் வெQாழிற்சாடைல 
Qடைர�ட்��ாக்கப்பட்�Qற்காM நிவாரtமே�ா.. 

மேவடைல பறிமேபாMவர்களுக்காM இழப்பீமே�ா.. 

உயிர்காக்கும் �ருந்துகளுக்கு ஏற்பட்� 
Qட்டுப்பாடு குறித்Q வருத்Qமே�ா... 

சூ�ான் �க்களி�ம் �ன்னிப்மேபா .. 

மேகட்பQற்கு அவெ�ரிக்கா என்M 

வள்Zலாரின் வாரிசா நண்பர்கமேZ? 



(ஆMால் இனி வருவது பMா�ாடைவப் பற்றி 
�ட்டும் அல்ல) 

 

மே�மேல உள்Z புடைகப்ப�ங்கள்: அல்-ஷிபா 
Qகர்ப்பு 

 





8. அவெ�ரிக்க
'வZர்ப்பு�கன்கள்' 

1989 டிசம்பர் �ாQ இரவுப் வெபாழுவெQான்றில் 
பMா�ா நகரின் மிகப் வெபரிE குடியிருப்பில் 
உறங்கிக் வெகாண்டிருந்Qவர்கள் கMவிலும் 
நிடைMத்திருக்க �ாட்�ார்கள் Qங்கள் மீது 
இப்படிவெEாரு வெகாடைல வெவறித் Qாக்குQல் 
நிகழும் என்று. மிகக் குடைறந்Q வா�டைகயில் 
ஏறக்குடைறE 20000 மேபர் வசிக்கும் மிகப் வெபரிE 
குடி�டைM அது. பத்து �ணி மேநரம் வெQா�ர்ந்து 
ந�ந்Q Qாக்குQலில் இருந்து Qப்பிக்க �ாடியின் 
2ன்Mடைலத் திறந்து வெகாண்டு குதித்Qவர்கள் - 
குழந்டைQகடைZ அடைtத்துக் வெகாண்டு 
வெQருவுக்கு ஓடி வந்Qவர்கள் - ஓடிவரும் மேபாமேQ 
குண்டுகளுக்கு இடைரEாMவர்கள் - எதிர்வரும் 
�ாங்கிகZால் QடைரமேEாடு QடைரEாகத் 
மேQய்க்கப்பட்�வர்கள். அங்கங்கள் துண்டு 
துண்�ாகப் பிய்த்வெQறிEப்பட்�வர்கள் எM 
பMா�ா நகரின் வெQருக்கள் ரத்Qத்Qால் 



கழுவப்பட்டுக் வெகாண்டிருந்Qது. 15000 மேபர் 
வீடிழந்QMர். 500 மேபர் உயிரிழந்QMர். 3000 5 மேபர் 
படுகாEம் அடை�ந்QMர் என்றM 
புள்ளிவிவரங்கள். 

அது சரி எQற்காக அம்�க்கள் மீது இத்QடைகE 
வெகாடைல வெவறித் Qாக்குQல்? டுவின் �வர்ஸ் மீது 
வி�ாMங்கடைZ விட்�ார்கZா? அல்லது 
வெவள்டைZ �ாளிடைகக்கு வெவடி 

 டைவத்Qார்கZா? எதுவுமில்டைல. 

அந்Q அப்பாவி �க்கள் மீது Qாக்குQல் 
ந�த்திEQற்காM காரtம் மேவறு. 

பத்திரிக்டைகEாZர்கள் அப்மேபாடைQE அவெ�ரிக்க 
2Mாதிபதி புஷ்டைஷப் பார்த்துக் மேகட்�Mர். 

வெநாரீகா என்கிற ஒரு �னிQடைMப் பிடிப்பQற்காக
இத்துடைt உயிர்கடைZப் பலி வெகாடுக்கத்Qான் 
மேவண்டு�ா? 

புஷ்: ஒவ்மேவார் உயிரும் 
விடைல�திப்பற்றதுQான். ஆMால் அடைQவி�வும் 
வெநாரீகா எங்களுக்கு மிக முக்கிEம். 



Eார் இந்Q வெநாரீகா? அவருக்கும் 
அவெ�ரிக்காவிற்கும் அப்படி என்M பங்காளிச் 
சண்டை�? வெபாதுவு�டை�ச் சித்Qாந்Qத்டைQச் 
வெசEலாக்கப் புறப்பட்� புரட்சிகரப் 
மேபாராளிEா? அல்லது மேசாவிEத்து யூனிEனின் 
கண்tடைசவிற்குக் கட்டுப்பட்�வரா? 
உண்டை�யில் வெநாரீகா ஈடு இடைtEற்ற 
�ாவெபரும் மேபாடைQ �ருந்துக் க�த்Qல்காரன். 
காட்டிக் வெகாடுப்பQற்மேக பிறந்Qவன் என்கிற 
வாசகம் எவருக்குப் வெபாருந்துகிறமேQா 
இல்டைலமேEா வெநாரீகாவுக்குப் வெபாருந்தும். QMது
இZவEதில் அங்கம் வகித்Q மேசாசலிஸ்டுக் 
கட்சியில் Eார் Eாவெரல்லாம் வெகாள்டைகப் 
பிடிப்பும் மேபாராட்� குtமும் வெகாண்�வர்கள் 
என்கிற பட்டிEடைல அவெ�ரிக்க உZவுத் 
துடைறக்கு அன்மேற அனுப்பிக் 
வெகாண்டிருந்Qவர்Qான் இந்Q இம்�ானுமேவல் 
அண்மே�ானிEா வெநாரீகா. 

இப்படிப்பட்� �னிQர் எதிர்பாராவிQ�ாக 
ராணுவத்தில் மேசர்ந்துவி�... பMா�ாவின் 
மேQசிEப் படை�யில் வெ2Mரலாக  இருக்கும் 
மே�ாரிமே2ாஸ் என்பவரது பார்டைவ வெநாரீகாவின் 



மீது  விழ... மேQசிEப் படை�யில் மேசர்த்துக் 
வெகாள்Zப்படுகிறார். இடை�ப்பட்� மேவடைZயில் 
இரக்க�ற்ற இரண்டு பாலிEல் வல்லுறவு 
குற்றச்சாட்டுகளில் வெநாரீகா சிக்கிக் வெகாள்Z 
அவற்றிலிருந்தும் Qப்புவிக்கிறார் மே�ாரிமே2ாஸ். 

1968 அக்மே�ாபரில் ந�ந்Q ஆட்சிக் கவிழ்ப்பில் 
அதிகாரத்டைQக் டைகப்பற்றுகிறார் மே�ாரிமே2ாஸ். 
இலத்தீன் அவெ�ரிக்க நாடுகZது 
அZவுமேகாள்களின் படி பார்த்Qால் மே�ாரிமே2ாஸ் 
ஒரு வெகாடைல வெவறிபிடித்Q சர்வாதிகாரி அல்லர். 

 

வெகாஞ்சம் QாராZ �Mப்பான்டை�யும் சீர்திருத்Q 
எண்tங்களும் வெகாண்�வர். 

பழடை�வாQ எண்tம் வெகாண்� ராணுவ 
அதிகாரிகள் அடுத்Q இரண்டு �ாQத்திமேலமேE 
ஆட்சிக் கவிழ்ப்பில் ஈடுப� மேQால்வியில் 
முடிகிறது அம்முEற்சி. ஆட்சிக் கவிழ்ப்பிற்கு 
அவெ�ரிக்கா ஆசி வழங்குவமேQாடு சிடைறயில் 
சிக்கிக் வெகாண்� 



சகாக்கடைZ மீட்க அதிநவீM க�ாண்மே�ாத் 
Qாக்குQலில் ஈடுபட்டுத் Qப்பிக்கவும் டைவத்து 
மிEாமி நகரில் அடை�க்கலமும் Qருகிறது. 

ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு ந�வடிக்டைககளின் மேபாது 
QMக்கு விசுவாச�ாக இருந்QQற்காM பரிசாகத் 
மேQசிEப் படை�யின் நுண்tறிவுப் பிரிவின் 
Qடைலவராக வெநாரீகாடைவ நிEமிக்கிறார் 
மே�ாரிமே2ாஸ். சரிEாM இ�த்தில் சரிEாM ஆள். 
பMா�ாவில் அவரது பQவி உEர உEர 
அQற்மேகற்ப வரு�ாMமும் உEருகிறது. 



1971 ஆம் ஆண்டு வெபரும் மேபாடைQ �ருந்துக் 
க�த்Qல்களில் வெநாரீகா ஈடுபட்�Qற்கு அடைசக்க 
முடிEாQ ஆQாரங்கள் இருப்பQாக 
அவெ�ரிக்காவின் பEங்கர மேபாடைQ �ருந்து 
Qடுப்புத் துடைற அறிவிக்கிறது. ஆMாலும் 
அவெ�ரிக்கா ந�வடிக்டைக எடுப்பQற்குச் சட்�ச் 
சிக்கல்களும் ரா2Qந்திர உறவுகளும் Qடை�Eாக 
இருப்பQாக அது எண்ணுகிறது. அப்படி வெEன்M
ரா2 Qந்திரம்..... உறவு... எMக் குழப்பிக்  வெகாள்Z 
மேவண்டிEதில்டைல நாம், வெநாரீகாவின் சகல 
லீடைலகளுக்கும் பின்Mணியில் 
படிEZந்து வெகாண்டிருந்Qது சி.ஐ.ஏ. Qான். இந்Q 



விவரங்கள் புரிEாQ மேபாடைQ �ருந்து Qடுப்புத் 
துடைறயில் இருந்Q சில கத்துக் 
குட்டிகZது அறிவிப்புQான் முன்Mர் வெவளிEாM 
அறிவிப்பு. 

அவெ�ரிக்க அரசின் பtம் சி.ஐ.ஏ. மூல�ாக 
வெநாரீகாவின் வங்கிக் கtக்கில் ஒருபுறம் ஏறிக் 
வெகாண்மே� இருக்க... �றுபுறம் மேபாடைQ 
�ருந்துக்கு எதிராM அவெ�ரிக்காவின் முழக்கம் 
வெQா�ர்ந்து வெகாண்மே�Qான் இருந்Qது. 1976 ம் 



ஆண்டு சி.ஐ.ஏ.வின் இEக்குநராக 2ார்ஜ் புஷ் 
இருந்Q மேபாது ஆண்டுக்கு 100000 அவெ�ரிக்க 
�ாலர்களுக்கு மே�ல் வெநாரீகாவின் கtக்கில் 
குவிந்து வெகாண்டிருந்Qது. 

1981 ஆம் ஆண்டு ஒரு வி�ாM ’விபத்தில்’ 
மே�ாரிமே2ாஸ் இறந்து மேபாக ஆட்சிடைEக் 
டைகப்பற்றிE குழுவில் முக்கிE இ�ம் 
பிடிக்கிறார் வெநாரீகா. அக்குழுவில் வெபற்றிருந்Q 
�ற்வெறாரு ஆள் இறந்துமேபாM மே�ாரிமே2ாசின் 
Qம்பி. வெபாறுப்பிற்கு வந்Qவு�ன் அவர் 
அறிவித்Q ஒன்று அடைMவடைரயும் அதிர 
டைவக்கிறது. அது "மே�ாரிமே2ாஸ் வி�ாM 
விபத்தில் இறக்கவில்டைல. �ாறாக வி�ாMத்தில் 
டைவக்கப்பட்டிருந்Q � வெவடிகுண்டுQான் அவரது
�ரtத்திற்கு காரtம். இச்சதியில் வெநாரீகா - 
சி.ஐ . ஏ . அவெ�ரிக்கத் QZபதி வாலஸ் நட்டிங் 
மேபான்றவர்களுக்குத் வெQா�ர்பு இருக்கிறது.'' 
என்கிறார் மே�ாரிமே2ாஸின் Qம்பி. 

ஆMால் அவரது குரல் எவரி�மும் எடுப�ா�ல் 
மேபாகிறது. 1983 ஆகஸ்டில் Qன்டைMத்QாமேM 
மேQசிEப் படை�யின் Qடைலவராக அறிவித்துக் 



வெகாள்கிறார் வெநாரீகா. மேQசிEப் படை�யின் 
வெபEடைரயும் பMா�ா பாதுகாப்புப் படை� என்று 
�ாற்றி அடை�க்கிறார். இப்மேபாது அவர் 
அந்நாட்டின் மிக முக்கிEப் பிரிவின் 
முQன்டை�EாM �னிQர். ஆக மீண்டும் 
’வெபாறுப்பு’க்குத் Qக்கபடி சம்பZப் பtம் 
உEருகிறது. பMா�ாவில் அல்ல அவெ�ரிக்காவில்
அவெ�ரிக்காவின் அரவடைtப்டைபயும் 
அன்பளிப்டைபயும் வெபறுவQற்காக அவர் பல 
பணிகளில் ஈடுபடுகிறார். 

ஒருபுறம் பி�ல் காஸ்ட்மேராடைவயும் ... 
நிகரகுவாவின் மே�னிEல் ஒர்ட்மே�காடைவயும் 
சந்திக்கிறார். 

�றுபுறம் ஈரானிலிருந்து துரத்Qப்பட்� ஷாவுக்கு 
அடை�க்கலம் Qருகிறார். அவெ�ரிக்க உZவுக் 
கருவிகடைZப் பMா�ாவில் நிறுவ அனு�தி 
அளிக்கிறார். 

எல்சல்வ�ாரின் கலகக்காரர்களுக்கு எதிராகவும் 
நிகரகுவாவின் �க்கள் அரசுக்கு எதிராகவும் 
அவெ�ரிக்காவிற்கு உQவி வெசய்கிறார். அவெ�ரிக்க 



வி�ாMங்கள் பMா�ாவில் வந்து Qடைரயிறங்கச் 
சிவப்புக் கம்பZ வரமேவற்பு அளிக்கிறார். 

எவ்வZவு வெசய்து என்M பEன்? 

திரு�ன் திரு�டைM நம்புவாMா? ந�க்குத் 
Qகவல்கள் Qந்து வெகாண்டிருப்படைQப் மேபாலமேவ 
ஒரு மேவடைZ பி�ல் காஸ்ட்மேராவுக்கும் ... 
நிகரகுவாவின் மே�னிEல் ஒர்ட்மே�காவுக்கும் 
நம்டை�ப் பற்றிE Qகவல்கடைZச் வெசால்ல 
�ாட்�ார் என்பQற்கு என்M உத்QரவாQம்? எM 
அவெ�ரிக்கா எண்ணிEQன் விடைZவு? 

சரிEாக 2ூன் 12, 1986 நியூEார்க் டை�ம்ஸ் 
பத்திரிக்டைகயில் முQல் பக்கக் கட்டுடைர. 

வெநாரீகாவின் மேபாடைQ �ருந்துக் க�த்Qல்கள் 
பற்றியும். கறுப்புப் பtப் பதுக்கல்கள் பற்றியும்
... எதிர்க்கட்சித்Qடைலவர்கடைZ படுவெகாடைல 
வெசய்Eத் தீட்டிE திட்�ங்கள் குறித்தும் 
விலாவாரிEாக விவரிக்கப்பட்டிருந்Qது அதில் 
பாம்பின் கால் பாம்பறியும் வெநாரீகாவுக்குத் 
வெQரியும் வெவள்டைZ �ாளிடைகயின் ஆசி 
இல்லா�ல் அச்மேசறி இருக்காது இக்கட்டுடைர 



என்று.அவெ�ரிக்க ஊ�கங்கள் அலறிE அலறலில்
அQல பாQாZத்துக்குப் மேபாMது வெநாரீகாவின் 
�திப்பு. அப்படிEாMால் இQற்கு �ாற்று? 

 சாண்டினிஸ்�ா Qடைலவர்கடைZப் 
படுவெகாடைல வெசய்Eவும் நிகரகுவாவில் 
அவெ�ரிக்கா ந�த்தும் அட்டூழிEங்களுக்கு 
ஆQரவாகவும் முன்டைபவி�ப் பல��ங்கு 
ஆQரவு Qர முன்வருகிறார் வெநாரீகா. 
வெநாறுங்கிப்மேபாM QMது �திப்டைப மீட்வெ�டுக்க
அவெ�ரிக்க உZவுப் பிரிவின் ஆலிவர் நார்த்தி�ம் 
ஆமேலாசடைM மேகட்க, அவரும் சில ’அரிE' 
வழிகடைZச் வெசால்லித் Qருகிறார். இருவரது 
சந்திப்பும் நியூ�ார்க் டை�ம்ஸ் கட்டுடைர 
வெவளிவந்Q ஓரிரு �ாQங்களில் இலண்�னில் 
ந�க்கிறது. 

சந்திப்பின் விடைZவாக நியூEார்க் டை�ம்ஸ் 
மீண்டும் ஒரு முQல் பக்கக் கட்டுடைரடைE 
வெவளியிடுகிறது. இம்முடைற அது வெநாரீகாவின் 
�M�ாற்றம் பற்றியும்... மேபாடைQ �ருந்துத் 
Qடுப்பு ந�வடிக்டைககளில் வெநாரீகாவின் 
�Mமுவந்Q ஆQரவுப் பணிகடைZயும்... சர்வமேQச 



க�ல் எல்டைலயில் பMா�ாவின் வெகாடி பறக்கும் 
கப்பல்களில் ஏறிச் மேசாQடைM இ� அனு�தித்Q 
வெபருந்Qன்டை� குறித்தும் அலசுகிறது 
அக்கட்டுடைர. 

ஆMாலும் காற்று வெநாரீகாவுக்கு எதிராகமேவ 
வீசுகிறது. உண்டை�யில் வெநாரீகா Qன் வெபEடைரக் 
காப்பாற்றிக் வெகாள்Zப் ப�ாQபாடு பட்�ாலும் 
நிடைலடை� அவருக்கு எதிராகமேவ இருக்கிறது. 
அவருக்கு ஆQரவாக இருந்Q ஆலிவர் நார்த் 
பணிகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார். 
உZவுப்பிரிவின் அவரது �ற்வெறாரு அனுQாபி 
மேகஸி இறந்து மேபாகிறார். அவெ�ரிக்காவின் 
மேபாடைQ �ருந்து Qடுப்புப் பிரிமேவ இரண்டு 
பிரிவாக உடை�ந்து மேபாகிறது. ஒரு பிரிவு 
வெநாரீகாடைவ இரக்க�ற்ற கிரிமிMலாகவும் 
�ற்வெறாரு பிரிவு அவெ�ரிக்காவின் 
அனுசரடைtEாZராகவும் பார்க்கிறது. 
வெநாரீகாடைவத் QMக்குத் வெQரிEமேவ வெQரிEாது 
எMச் சப்டைபக்கட்டு கட்டும் 2ார்ஜ் புஷ் பிற்பாடு 
அவரு�MாM பல சந்திப்புக்கடைZ ஒத்துக் 
வெகாள்கிறார். 



1987 அக்மே�ாபர் 3 ஆம் மேQதி பMா�ாப் 
பாதுகாப்புப்படை�யின் ஒரு பிரிவு வெநாரீகாவுக்கு 
எதிராM ஆட்சிக் கவிழ்ப்பில் ஈடுபடுகிறது. சுற்றி 
வடைZக்கப்படும் வெநாரீகாடைவக் டைகது வெசய்E 
அவெ�ரிக்க உQவிடைEக் மேகாருகிறது அக்குழு. 
சாடைலகள் Qடுக்கப்பட்டும். கட்டி�ங்கள் சுற்றி 
வடைZக்கப்பட்டும் இருந்Q மேவடைZயில் வெநாரீகா 
குறித்து எந்Q ஒரு முடிடைவயும் அவெ�ரிக்கா 
வெQரிவிக்காது வெ�ௌMம் சாதிக்கிறது. 
பMா�ாவில் QMது வெQாடைலத் வெQா�ர்பு 
சாQMங்கள் சரிEாக மேவடைல வெசய்Eவில்டைல 
என்கிறது அவெ�ரிக்கா. இறுதியில் மேQால்வியில் 
முடிகிறது 

அக்கவிழ்ப்பு ந�வடிக்டைக. 

காரtம்? 

ஆட்சிக் கவிழ்ப்பில் பிறரது பங்டைகவி�த் QMது 
பங்மேக மே�மேலாங்கிEQாக இருக்க மேவண்டும் 
எM முடிவெவடுக்கிறது உZவுத்துடைற 

மேபாடைQ �ருந்து க�த்Qல் 
குற்றச்சாட்டுக்களுக்காக அதிகாரத்தில் இருந்து 



இறங்கச் வெசால்கிறது அவெ�ரிக்கா. �றுக்கிறார் 
வெநாரீகா. 

உண்டை�யில் வெநாரீகா அச்வெசEல்களில் ஈடுபட்�
மேவடைZகளில் ஆசீர்வதித்Q அது, 

குடைறத்துக் வெகாண்� மேவடைZகளில் குடைரக்கத் 
வெQா�ங்குகிறது. 

மிகச் சரிEாக டிசம்பர் 20 அன்று நள்ளிரவு 1 
�ணிக்குப் பMா�ாவின் மீது QMது Qாக்குQடைலத்
வெQாடுக்கிறது அவெ�ரிக்கா. அதுவும் மேபாடைQ 
�ருந்து க�த்Qல்-கறுப்புப் பtப் பதுக்கல் 
மேபான்றடைவகளுக்காக அன்று. காடைர 
நிறுத்Qா�ல் வெசன்ற ஒரு அவெ�ரிக்கடைரப் 
பMா�ாவின் பாதுகாப்புப் படை�யிMர் 
சுட்டு விட்�Qற்காக, மிகச் சிறிE ராணுவ 
பலத்டைQக் வெகாண்� பMா�ாடைவத் QMது முழுக் 
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வெகாண்டு வருகிறது 
அவெ�ரிக்கா. 

பிறவெகன்M? 



 

பMா�ா வங்கிகZது சட்�ங்கள் 
�ாற்றப்படுகின்றM. 



பtம் மேபாடுபவர் Eார்? 

எப்படிச் சம்பாதித்Qார்கள்? 

மேபாடைQ �ருந்திலா? 

வெகாள்டைZEடித்Qா? 





இவற்டைறவெEல்லாம் வங்கிகள் இனிக் மேகட்கக் 
கூ�ாது 

எMப் புதிE திருத்Qங்கள், 

ஒமேர வரியில் வெசால்வQாMால்... 

மேபாடைQ �ருந்து க�த்Qல் சட்� விமேராQம் 
அவெ�ரிக்காவில். 

மேபாடைQ �ருந்து க�த்Qல் சட்�பூர்வம் அது 
பMா�ாவில், 

ஆட்சிக் கவிழ்ப்பில் ஈடுபட்�வர்கள் 
வெநாரீகாடைவக் டைகது வெசய்Eச் வெசான்M மேபாதும் 
சம்�திக்காQ அவெ�ரிக்கா... ஒரு அவெ�ரிக்க 
ஆசாமிடைEச் சுட்டு விட்�Qற்காகச் சுற்றி 
வடைZத்QQன் மூலம் வெசால்லா�ல் வெசான்M 



மேசதி இதுQான்: "ஒரு மிகச் சிறிE நாட்டை� 
ஊடுருவுவமேQா... அQன் இடைறEாண்டை�யில் 
மூக்டைக நுடைழப்பமேQா ... அந்நாட்டின் Qடைலவர் 

ஒருவடைரப் பிடித்து டைவத்து விசாரடைt 
ந�த்துவமேQா... 

எதுவாயினும் நாங்கள் சட்�ப்படிமேE 
வெசய்மேவாம்... 

என்கிற �ாEத் மேQாற்றத்திடைM 

நீதித்துடைற - உள்துடைற - பாதுகாப்புத்துடைற 

எM எல்லாத் துடைறயிMரது �Mங்களிலும் பதிE 
டைவப்பதுQான். 

சுருக்க�ாக - Qமிழ் சினி�ாவின் வெ�ாழியில் 
வெசால்வQாMால்... 

இதுQாண்�ா அவெ�ரிக்க பாணி 2MநாEகம். 

(ஆMால் இனி வருவது வெஹய்ட்டி குறித்து 
�ட்டும் அல்ல) 



 

மே�மேல உள்Z புடைகப்ப�ங்கள் இ�மிருந்து 
வலம்: 

சீனிEர் புஷ், டிசம்பர் �ாQத் Qாக்குQல், வாலஸ் 
நட்டிங் 





9. Coup பாண்�வராM
மேபாப்பாண்�வர் 

பல நாட்கள் எMது கMவில் அரிஸ்டை�ட் 
என்னும் �னிQமேர சுற்றிச் சுற்றி வந்Qார். இந்Q 
அரிஸ்டை�ட் வெவறும் சாQாரt Qந்டைQ 
கிடை�Eாது, 'அருட்Qந்டைQ', ஆங்கிலத்தில் 
வெசால்வQாMால் பாஃQர் அரிஸ்டை�ட் அவடைர 
வெஹய்ட்டியின் �க்கள் ழான் வெபர்ட்ராண்ட் 
அரிஸ்டை�ட் என்று அடைழத்Qார்கள். 

இந்Q 'அருட்Qந்டைQ' வெவறு�மேM இமேEசு 
ஜீவிக்கிறார்... டீ விக்கிறார். பரமேலாக 
சாம்ராஜ்Eம் பத்மேQ கிமேலா மீட்�ரில் உள்Zது.... 
என்று உZறிக் வெகாண்டு மேQவாலEச் மேசாற்றில் 
வெQாந்திடைEப் வெபருக்கிக் வெகாண்மே� மேபாM 
Qந்டைQ கிடை�Eாது. பாஃQர் அரிஸ்டை�ட் பரப்ப 
வந்Qது விடுQடைல இடைறயிEடைல. அவெQன்M 
விடுQடைல இடைறயிEல் என்கிறீர்கZா? 



"ஓ... பாவிகமேZ! இமேEசு உங்களுக்காகமேவ உயிர் 
துறந்Qார்" என்று ஓலமிட்டுக் 
வெகாண்டிருப்படைQவி� பாவிகள் உருவாகா�ல் 
Qடுப்பது எவ்விQம்? வெபரும் பtக்காரர்கZது 
பிடியில் சிக்கிக் வெகாண்டு Qவிக்கும் ஏடைழகடைZ 
மீட்பது எவ்விQம்? இமேEசு எத்QடைகE ஏடைழ 
எளிEவர்களுக்காக உடைழத்QQாகச் 
வெசால்கிறார்கமேZா அத்QடைகE ஏடைழ 
எளிEவர்கடைZ எவ்விQம் ஒருங்கிடைtப்பது? 
என்வெறல்லாம் சிந்தித்துச் வெசEல்படுவQற்காக 
ஏற்படுத்திக் வெகாண்� விதிமுடைறQான் 
விடுQடைல இடைறயிEல், இந்Q அரிஸ்டை�ட் 
பற்றியும் விடுQடைல இடைறயிEடைலப் பற்றியும் 
நாம் அறிந்து வெகாள்வQற்கு முன்Mர் 
வெஹய்ட்டியின் சுருக்க�ாM வரலாற்டைற அறிந்து 
வெகாள்வது மிக அவசிEம். 

இந்திEாவில் சுQந்திரத்திற்கு முன்Mர் எப்படி 
குவாலிEர் ஆட்சிமேEா அப்படி வெஹய்ட்டியில் 
டுவாலிEர் ஆட்சி. அப்பா பிராங்காய்ஸ் 1957 ல் 
இருந்து 71 வடைர ஆட்டிப்படை�த்Qார் 
வெஹய்ட்டிடைE �கன் கிZாட் 71 இல் இருந்து 
86 வடைர Qந்டைQவிட்� பணிடைEத் வெQா�ர்ந்Qார். 



வெ�ாத்Qத்தில் முப்பது ஆண்டுகள் எங்வெகங்கு 
காணினும் சித்ரவடைQகள்... படுவெகாடைலகள்... 
பாலிEல் பலாத்காரங்கள்Qான். இத்QடைகE 
திருப்பணிகளுக்கு ஆசி வழங்கிEது 
'உண்டை�EாM கிருஸ்துவர்கZால்' (True 
Christians) நிரம்பி வழியும் அவெ�ரிக்காQான் 

டுவாலிEர் குடும்ப ஆட்சியின் அநீதிகடைZத் 
Qட்டிக் மேகட்� ஒமேர பாதிரி அரிஸ்டை�ட் குடிடைச 
வாழ் �க்கZது 



கவர்ச்சிமிகு கQாநாEகMாகமேவ ஆகிப்மேபாMார் 
இந்Q முப்பத்தி ஏமேழ வEQாM அருட்Qந்டைQ. 
எதிர்ப்புகடைZச் ச�ாளிக்க இEலாது 
பிரான்சுக்குப் பறக்கிறார் �கன் கிZாட். 
ஒருவழிEாக 1986 இல் முப்பQாண்டு கால 
டுவாலிEர் ஆட்சி முடிவுக்கு வருகிறது. 

'வெகால்பவனும் நாமேM... வெகால்லப்படுபவனும் 
நாமேM' என்கிற கீQா உபமேQசத்டைQ 
அவெ�ரிக்காவும் படித்துத் 
வெQாடைலத்திருக்கிறமேQா என்Mமேவா. டுவாலிEர் 
ஆட்சிக்கு ஆசி அளித்Q அமேQ அவெ�ரிக்கா, 
அவர்கடைZ வெவளிமேEற்றிE புதிE 
ஆட்சிEாZர்களுக்கும் அள்ளிக் வெகாடுக்க 
முன்வருகிறது. டுவாலிEர்கள் வெவளிமேEறிE 
மூன்மேற வாரத்தில் வெஹய்ட்டியின் வெபாருZாQார 
இராணுவ உQவிக்கு 2.5 மேகாடி �ாலர்கடைZ 
அளிக்கிறது அவெ�ரிக்கா. அடுத்Q சில 
வாரங்களில் வெஹய்ட்டியின் Qகவல் 
வெQா�ர்புகளுக்கும் பயிற்சிக்கும் எM மே�லும் 
40 லட்சம் �ாலர்கடைZ வாரி வழங்குகிறது 
அவெ�ரிக்கா. இQற்வெகல்லாம் காரtம் 1987 
நவம்பரில் வர இருக்கும் மேQர்Qல்Qான். 



வெஹய்ட்டியின் முக்கிE வெQாழிற்சங்கத் Qடைலவர் 
ரிச்சர்ட், கிரா�ப்புற �க்கள் இ�துசாரித் 
Qடைலவர்கடைZ இMங்கண்டு மேQாற்கடிக்கச் 
வெசய்வQற்காகத்Qான் பtத்டைQ அள்ளி வீசுகிறது 
அவெ�ரிக்கா எMக் குற்றம் சாட்டுகிறார். 

இராணுவ ஆக்கிரமிப்பின் கீழ் நடை�வெபறும் 
மேQர்Qடைலப் புறக்கணிக்கு�ாறு அறிவிக்கிறார் 
பாதிரிEார் அரிஸ்டை�ட், இராணுவமே� ந�து 
முQல் எதிரி எM முழங்கும் அரிஸ்டை�டின் 
பிரச்சாரம் அவெ�ரிக்க அதிகார வட்�த்டைQ 
எரிச்சலுக்கு உள்Zாக்குகிறது. 

�க்கள் நலப் பிரச்சிடைMகடைZக் டைகயிவெலடுத்துக்
வெகாண்டு மேபாராடும் இத்QடைகE விடுQடைல 
இடைறயிEல் மேகாட்பாட் �ாZர்கடைZ 
சி.ஐ.ஏவுக்கு வெQரிந்திருந்QமேQா இல்டைலமேEா 
மேரா�ன் கத்மேQாலிக்கர்கZது 'புனிQ’ நகர�ாM 
வாட்டிகனுக்குத் வெQரிந்திருந்Qது. 

எMமேவQான் அன்றா�ம் படுவெகாடைலகடைZயும் 
பாலிEல் வல்லுறவுகடைZயும் அரங்மேகற்றிE 
டுவாலிEர் குடும்ப ஆட்சிக்கு அருZாசிகடைZ 
அள்ளி வழங்கிEது வாட்டிகன். வெQா�ராM 



வன்முடைறயின் விடைZவாக நவம்பர் 87 ல் ந�க்க 
இருந்Q மேQர்Qல் 2Mவரி 1988 க்குத் Qள்ளி 
டைவக்கப்படுகிறது. மேQர்Qலில் மேபாட்டியிடும் 
மேவட்பாZர்களில் Eார் Eாருக்கு எவ்வZவு 
பtம் வெகாடுத்Qது சி.ஐ.ஏ. என்று புரிEா�ல் 
அவெ�ரிக்க வெசMட்மே� குழம்பிப் மேபாகிறது. 
இராணுவத்தின் தில்லுமுல்லுகZால் வெ2Mரல் 
அவ்ரில் ஆட்சித் Qடைலவராக 
நிEமிக்கப்படுகிறார். ஊழலும் அ�க்கு 
முடைறயும் Qடைலவிரித்QாடிE மேQர்Qடைல ஏற்றுக் 
வெகாள்Z �றுக்கிறார்கள் வெஹய்ட்டியின் �க்கள். 
விடைZவு? இரண்டு ஆண்டுகள் வெQா�ராM 
வன்முடைற, குழப்பம், ஆட்சி கவிழ்ப்பு 
முEற்சிகள் 

ஒடுக்கு முடைறயும் இத்QடைகE கட்டுப்பா�ற்ற 
குழப்பமும் QMது அந்Qப்புர நாட்டில் 
அரங்மேகறுவது அவெ�ரிக்காவுக்கு ஏற்புடை�EமேQ 
இல்டைல. 



ஏவெMனில் இத்QடைகE குழப்பங்கள் QMது 
கட்டுப்பாட்டை�த் Qாண்டிச் வெசன்று 

வி�க்கூடும். 

இத்QடைகE குழப்பங்கள் QMது வர்த்Qகங்களுக்கு 
உகந்Qதும் அன்று. 

இத்QடைகE குழப்பங்களுக்கு �த்தியில் அடுத்து 
Eார் உச்சத்திற்கு வருவார்கள் எM கணித்து 
வி�வும் இEலாது. 

ஒரு மேவடைZ இத்QடைகE குழப்பங்களின் ஊமே� 
உEர்�ட்�ப் பQவிக்கு வரக்கூடிEவர் 



இன்வெMாரு பி�ல் காஸ்ட்மேராவாகக் கூ� 
அடை�ந்துவிடும் சாத்திEங்கள் இருக்கிறது. 
என்வெறல்லாம் அவெ�ரிக்கா சிந்தித்QQன் 
விடைZவு? 

''நீங்கள் ஓய்வு வெபற இதுமேவ சரிEாM Qருtம். 
உங்களுக்காM சகல வசதிகளும் QEார். நல்ல 
பிள்டைZEாக நம் நாட்டிற்கு வந்து விடுங்கள்'' 
எM வெ2Mரல் அவ்ரிலுக்கு அவெ�ரிக்கா எடுத்துச் 
வெசால்ல, வெஹய்ட்டிடைE விட்டு 
வெவளிமேEறுகிறார் வெ2Mரல் அவ்ரில். 
வெஹய்ட்டியில் உள்Z அவெ�ரிக்கத் தூQரகம் 
விடைரவில் மேQர்Qல் மேQதிடைE அறிவிக்கு�ாறு 
வெநருக்குகிறது. அந்Qத் மேQர்Qலில் 'அருட்Qந்டைQ' 
அரிஸ்டை�ட் மேபாட்டியிடுவார் என்பது 
அவெ�ரிக்கத் தூQரகத்திற்குத் வெQரிEாது. 
அவ்வZவு ஏன் அது அரிஸ்டை�ட்டுக்மேக 
வெQரிEாது. வர்க்க விடுQடைலக்காM புரட்சிடைE, 
விடுQடைல இடைறயிEல் முலாம் மூல�ாக மூடி 
�டைறக்கப் பார்க்கிறார் அரிஸ்டை�ட் எM அவடைர 
�Q நீக்கம் வெசய்திருந்Qது வாட்டிகன். 



இத்QடைகE சூழலில் Qான் குடிEரசுத் 
Qடைலவருக்காM மேவட்பாZராக 
முன்வெ�ாழிEப்படுமேவாம் எM நிடைMத்துக்கூ�ப்
பார்க்கவில்டைல பாதிரி அரிஸ்டை�ட் �க்களின் 
ஆQரமேவாடும் சிற்சில சீர்திருத்Qக் குழுக்களின் 
ஆQரமேவாடும் கூட்�ணிக் கட்சியின் 
மேவட்பாZராக நிறுத்Qப்படுகிறார் பாQர் 
அரிஸ்டை�ட் 

ஆயிரக்கtக்காM ஐ.நா. பார்டைவEாZர்கள்... 
அவெ�ரிக்க நாடுகZது மேQர்Qல் 
பார்டைவEாZர்கள்... எM எண்tற்றவர் 
மே�ற்பார்டைவயில் ந�ந்Q மேQர்Qலில் 675 சQவீQ 
வாக்குகடைZப் வெபற்று குடிEரசுத் Qடைலவராக 
ஆட்சியில் அ�ர்கிறார் அரிஸ்டை�ட் 

''பத்துக்கும் மே�ற்பட்� முQலாளித்துவக் கட்சி 
மேவட்பாZர்களுக்கு இடை�மேE அரிஸ்டை�ட் 
வெபற்ற வெவற்றி என்பது குடைறத்து �திப்பி�க் 
கூடிEது அல்ல. அவரது �ாவெபரும் வெவற்றிக்குப் 
பின்மேM இருந்Qது அரிஸ்டை�ட்டின் �Mம் திறந்Q
மேபச்சுத்Qான், பழடை�களுக்கும், 
மூ�நம்பிக்டைககளுக்கும் எதிராM அவரது 



ச�ரச�ற்ற மேபச்சுQான் �க்கள் அவடைரத் மேQர்வு 
வெசய்QQற்காM பிரQாM காரtம்'' என்கிறார். 

அவெ�ரிக்காவிலுள்Z வெஹய்ட்டிக்காM நிபுtர். 

பிப்ரவரி 1991 இல் குடிEரசுத் Qடைலவராக 
இருக்டைகயில் அ�ர்ந்Q பாதிரிEார் அரிஸ்டை�ட் 
முQலில் வெசய்Qது, அவர் �ாQந்மேQாறும் 
சம்பZ�ாகப் வெபற்று வந்Q 10 ஆயிரம் 



�ாலர்கடைZ சமூக மேசடைவ அடை�ப்புகளுக்மேக 
அளித்துவிட்�துQான். 

அரிஸ்டை�ட் குறிப்பாM வெபாருZாQாரத் 
திட்�ங்கள் எடைQயும் அறிவிக்காவிடினும் Qான் 
முQலில் வெசய்E மேவண்டிE மேவடைல எது 
என்பதில் வெQளிவாக இருந்Qார். அதுQான் ஒரு 
சிலரது கரங்களில் �ட்டுமே� குவிந்திருந்Q 
வெசல்வ வZத்திடைM அடைMவரது கரங்களிலும் 
மேசரும் வண்tம் �றுவிநிமேEாகம் வெசய்வது. 

''என்னி�ம் குறிப்பிடும்படிEாM வெபாருZாQாரத்
திட்�ங்கள் இல்டைல 

என்று குற்றம் சாட்�லாம் சிலர். ஆMால் �க்கள் 
Qங்களுக்காM திட்�ங்கடைZ Qங்கள் டைகவசமே� 
டைவத்திருக்கிறார்கள் என்பது Qான் உண்டை� . 

அடைவ: சுE�ரிEாடைQ 

ஒளிவு �டைறவற்ற எளிடை� 

பங்களிப்பு. 



இந்Q �ண் ணின் வெசல்வங்கடைZ அபகரித்து  
டைவத்திருக்கும் பtக்காரர்கள் இடைQ உtர 
முடிEாது'' 

என்று அறிவித்Qார் அரிஸ்டை�ட் வெஹய்ட்டியின் 
குடிEரசுத் Qடைலவருக்கும் வாMZாவிE 



அதிகாரங்கள் ஏதுமில்டைல. எனினும் கல்வி 
வZர்ச்சி... விவசாE சீர்திருத்Qங்கள்... மூன்று 
�ாலருக்கும் குடைறவாக இருந்Q கூலித் 
வெQாழிலாZர்கZது கூலியிடைM உEர்த்தி 
அளித்Qது. புதிE மேவடைலவாய்ப்புகடைZ 
உருவாக்கிEது எM பலவற்டைறச் வெசய்Qார். 

இடைவ எல்லாவற்டைறயும்வி� இராணுவத்தில் 
அத்துமீறி ந�ந்து வெகாண்�வர்கடைZக் டைகது 
வெசய்Qது �க்கடைZ நிம்�திப்வெபருமூச்சுவி� 
டைவத்Qது. 

அமேQ மேவடைZயில் இவரது ந�வடிக்டைககள் 
வர்த்Qகர்கZது நலன்களுக்கும் எதிராகப் 
மேபாய்வி�வில்டைல. அந்நிE 
முQலீட்�ாZர்களுக்கும், அவெ�ரிக்க 
அதிகாரிகளுக்கும் அமேநக விஷEங்களில் 
அனுசரடைtEாக ந�ந்து வெகாண்�தும், 
ஐ.எம்.எப். இன் கட்�டைZடைE ஏற்று அரசுப் 
பணிEாZர்கடைZ மேவடைலடைE விட்டு நீக்கிEதும் 
வெநரு�லாM விஷEங்கள்Qான். 

இராணுவத்தின் அதிகாரத்டைQக் குடைறத்Qதும், 
அவர்கZது மேபாடைQ �ருந்துக் 



க�த்Qல்கடைZக் கண்�றிந்து டைகது வெசய்Qதும் 
அரிஸ்டை�டின் ஆட்சிக்கு அபாE �ணிடைE 
ஒலிக்கச் வெசய்QM. விரக்தி அடை�ந்Q 
இராணுவத்திMமேராடு வெஹய்ட்டியின் 
மேகாடீஸ்வரர்களும் இடைtந்து வெகாள்Z, சரிEாக 
வெசப்�ம்பர் 29 ம் மேQதி 1991 ஆம் ஆண்டு தூக்கி 
எறிEப்படுகிறது அவரது ஆட்சி. அவரது 
நூற்றுக்கtக்காM ஆQரவாZர்கள் வெQருக்களில் 
வெவட்டி வீசப்படுகிறார்கள். 
ஆயிரக்கtக்காமேMார் வெ�ாமினிகன் குடிEரசில் 
Qஞ்ச�டை�கிறார்கள்... மேQவாலEத்தில் பிரசங்கம்
வெசய்து வெகாண்டிருக்கும் மேவடைZயில் 
அரிஸ்டை�டை� உயிமேராடு வெகாளுத்தும் 
முEற்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள் கலகக்காரர்கள் ... 
பிரான்ஸ் தூதுவரது வெபரும் முEற்சியிMால் 
உயிர் பிடைழக்கிறார் பாதிரி அரிஸ்டை�ட் 

இத்QடைகE படுவெகாடைலகடைZயும் 
சித்ரவடைQகடைZயும் இரு கரங்கடைZயும் அகல 
விரித்து வரமேவற்கிறது - 



'சமேகாQரத்துவத்டைQ' இந்Q பூமிக்குப் புகட்� 
வந்Q வாட்டிகன், 

பின்குறிப்பு: 



ஆட்சிக் கவிழ்ப்புக்குப் பின் அரிஸ்டை�ட் 
வாஷிங்�னில் Qஞ்ச�டை�ந்Qதும்... 

அவடைர �MமேநாEாளி எM சி.ஐ.ஏ. குற்றம் 
சாட்டிEதும் 

�க்கள் மேபாராட்�த்திற்குப் பணிந்து ஐ நா . 
மேபச்சுவார்த்டைQ ந�த்திEதும்... 

உலக வங்கியும், சர்வமேQச நிதி நிறுவMமும் 
விதித்Q நிபந்QடைMகடைZ ஏற்றுக்வெகாண்டு அமேQ 
அரிஸ்டை�ட் ச�ரசத்திற்கு ஒப்புக் 
வெகாண்�தும்... 

புதிE அடை�ச்சரடைவயில் தீவிர இ�துசாரிEாM 
QMது மேQாழி கிZா�ட்டை� பன்Mாட்டு 
நிறுவMங்கZது வற்புறுத்Qலுக்கு இtங்க 
ஏற்றுக் வெகாள்Z �றுத்Qதும்... 

1993 இல் மீண்டும் பQவிக்கு வந்Qதும்... 

1994 இல் கவிழ்க்கப்பட்�தும் 

ஐந்மேQ �ாQத்தில் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்Qதும்... 

1996 பிப்ரவரியில் மீண்டும் கவிழ்க்கப்பட்�தும் 



ஐந்து வரு�ம் கழித்து 2001 இல் ஆட்சியில் 
அ�ர்ந்Qதும்... 

2004 பிப்ரவரியில் �ற்றுவெ�ாருமுடைற ஆட்சிக் 
கவிழ்ப்புக்கு ஆZாMதும்... 

ஆகிE இவற்டைறக் கவனிப்பவர்களுக்கு நம்மூர் 
விக்ர�ாதித்Qன் கடைQ நிடைMவுக்கு வருவது எந்Q 
விQத்திலும் Qவிர்க்க முடிEாQது. 

வெ�ாத்Qத்தில் 

ழான் வெபர்ட்ரண்ட் அரிஸ்டை�ட் 

நல்லவரா? வெகட்�வரா எM எவமேரனும் 
மேகட்�ால்.... 

வெQரிEலமேEப்பா.... எM நாEகன் க�ல்ஹாசMது 
பாணியில்Qான் நம்�ால் பதில் அளிக்க இEலும் 
என்பமேQ உண்டை�. 



(ஆMால் இனி வருவது இந்திEாடைவப் பற்றி 
�ட்டும்) 

 

மே�மேல உள்Z புடைகப்ப�ங்கள் இ�மிருந்து 
வலம் : 

டுவாலிEர்கள், வெ2Mரல் அவ்ரில், வெஹய்ட்டி 
கலகம்,

 சர்வாதிகாரி க்Zாட் இன் �டைMவியு�ன் வெQரசா 





10.  (அவெ�ரிக்கத் தூQர்)  
ஆலEம் வெQாழுQல் சாலவும் 
நன்று ... 

நாம் இதுவடைர பார்த்Q நாடுகடைZப் மேபாலன்று 
இந்திEா. ஏகாதிபத்திEம் ஒழிக என்று ஓங்கிக் 
குரல் எழுப்பவும் வெசய்Eாது... கம்யூனிசம் வாழ்க
என்று கரம் மேகார்க்கவும் வெசய்Eாது. சுருக்க�ாகச் 
வெசான்Mால் காந்திEார் கMவு கண்� 'ரா� 
ராஜ்ஜிEம்' மேபால்Qான் இQMது ராஜ்ஜிEக் 
வெகாள்டைககளும். அQாவது பசுவும்-புலியும் ஒமேர 
ஓடை�யில் நீர் அருந்தும் ராஜ்ஜிEம். ஆMால் 
எQார்த்Qம் என்Mவெவன்றால் பசு புலியின் 
வயிற்றுக்குள் இருந்Qபடி நீர் குடித்துக் 
வெகாண்டிருக்கிறது என்பதுQான். 

வெபாக்ரானில் QMது அணு வெவடிப்பிடைM 
இந்திEா ந�த்திEமேபாது அதிர்ந்து மேபாMது 
அவெ�ரிக்கா. இந்திEாவின் அணுவெவடிப்புச் 
மேசாQடைM QMது புலMாய்வின் மேQால்வி என்று 



அப்பட்��ாக ஒப்புக்வெகாண்�து சி.ஐ.ஏ. இந்Qத் 
மேQால்விடைE ஆராE மே�விட் வெ2ர்டை�Eா 
Qடைலடை�யில் ஒரு விசாரடைtடைE ந�த்திE பின்,
'இந்திEாடைவ கண்காணிக்கப் மேபாது�ாM  
பயிற்சி சி.ஐ.ஏ.வுக்குத் மேQடைவ. இன்னும் 
அதிக�ாM உZவாளிகளும் பயிற்சிEாZர்களும் 
இந்திE �ண்ணில் மிக அவசிEம் என்றது 
அக்குழுவின் அறிக்டைக. 

இந்திE �ண்ணில் அதிக உZவாளிகள் மேQடைவ 
என்பது அவெ�ரிக்காவின் கருத்Qாக இருக்கலாம். 
ஆMால் அமேQ இந்திE �ண்ணின் டை�ந்Qர்களில் 
வெபரும்பாலாமேMாருக்மேகா அவெ�ரிக்க �ண் 
என்பது அவர்கZது வாழ்வின் இறுதி 
வெநாடியிலாவது மிதித்Qாக மேவண்டிE 
புனிQத்Qலம் என்பQாகத்Qான் இருக்கிறது. 

முQல் முடைறEாகக் கணிப்வெபாறியில் QMது 
கரங்கடைZப் பதிக்கும் ஓர் இந்திE 
இடைZஞனுக்கு அவெ�ரிக்க விசா வெபறுவதுQான் 
QMது வாழ்நாள் இலட்சிEம். 

ஒரு விஞ்ஞானிக்மேகா - ஒரு வெQாழில் நுட்ப 
வல்லுநருக்மேகா ஒருமுடைறEாவது அவெ�ரிக்கப் 



பEtம் என்பதுQான் QMது வாழ்நாள் 
இலட்சிEம். 

ஓர் அரசிEல் Qடைலவருக்மேகா குடைறந்Q அZவு 
சிகிச்டைசக்காக மேவணும் அவெ�ரிக்க �ண்டைt 
மிதித்Qாக மேவண்டும் என்பதுQான் வாழ்நாள் 
இலட்சிEம். 

ஏவெMனில் 

விஞ்ஞாMத் துடைறEாகட்டும் 



வெQாழில்நுட்பத்துடைறEாகட்டும் 

வெபரும்பாலாM இவர்கZது ஆய்வுகளுக்காM 
அடிப்படை�மேE அவெ�ரிக்கத் 
வெQாழில்நுட்பங்கடைZச் சார்ந்திருப்பதுQான். 

Qற்சார்பற்ற வெQாழில் நுட்பமும் அடைQவெEாட்டிE
ஐ இவர்கள் ஆய்வுகளும் பலடைர அவெ�ரிக்கத் 
தூQரகத்தின் முன்Mால் �ண்டியி� 
டைவத்துள்ZM. 

ஊடுருவல் என்பது அதி நவீM ஆயுQங்கமேZாடு 
நில... நீர் வான். வெவளிகளில் ஊடுருவுவது 
�ட்டு�ன்று. 

வெQாழில்நுட்பத்தில்…

 மேவZாண் ஆய்வுகளில்... 

கணிப்வெபாறி விஞ்ஞாMத்தில்... 

உtவு முடைறகளில்…

 கலாச்சாரத்தில்... 

எMச் சகல �ட்�ங்களிலும் நீக்க�ற 
நிடைறந்திருப்பதும் ஊடுருவல்Qான். 



Qமிழர்கZது கண்மேtாட்�த்தில் Eார் இந்திEர் 
என்பது ஒருபுறம் இருந்Qாலும் படித்Q 
வர்க்கத்திலுள்Z வெபரும்பாலாமேMார் Qங்கZது 
க�வுச்சீட்டில் (Passport) �ட்டுமே� 
இந்திEர்கZாக இருக்கிறார்கள் என்பதுQான் 
உண்டை�. 

(ஆங்கிமேலEர்களி�மிருந்து அதிகாரம் 
�ாற்றப்பட்� பிறகு வந்Q ஆட்சிEாZர்கள் 
குறித்மேQா ... 

நடை�முடைறயிலிருக்கும் அடை�ப்புமுடைற 
எத்QடைகE வர்க்கத்Qவர்களின் நலன்கடைZப் 
பிரதிபலிக்கும் அடை�ப்புமுடைற என்பது 
குறித்மேQா... 

வெQலுங்காMா - நக்சல்பாரி உட்ப� பல 
பகுதிகளில் கிZர்ந்வெQழுந்Q �க்கZது 
மேபாராட்�ங்களில் அவெ�ரிக்க எதிர்ப்புtர்வும் 
அ�ங்கியிருக்கிறது என்பது குறித்மேQா… 

இங்கு நான் விரிவாகச் வெசால்லவில்டைல.) ஆக... 

காஷ்மீரில் இருந்து களிEக்காவிடைZ 
வடைரயிலுள்Z நடுத்Qர படித்Q வர்க்கத்தில் உள்Z



பலர் அவெ�ரிக்க Qாசர்கZாகமேவ உலா 
வரும்மேபாது உZவுத்துடைறக்வெகM QனிEாக 
ஆட்கள் மேQடைவEா என்M அவெ�ரிக்காவுக்கு? 

அப்படி அண்டை�யில் �ாட்டிக் 
வெகாண்�வர்Qான் ரபிந்Qர்சிங். 

அவெ�ரிக்க சி.ஐ.ஏ.வுக்கும் இஸ்மேரலிE 
வெ�ாசாத்துக்கும் அZப்பரிE Qகவல்கடைZ 
அள்ளிக் வெகாடுத்Q வள்Zல்Qான் இந்Q  
ரபிந்Qர்சிங். 

இந்திE உZவுத்துடைறயின் மிக முக்கிEக் 
மேகாப்புகடைZத் வெQற்கு டில்லியிலுள்Z 'ரா' 
(Research and Analysis Wing - RAW) 
Qடைலடை�Eகத்திலிருந்து லவட்டிக் வெகாண்டு 
க�ந்Q ஏப்ரலில் அவெ�ரிக்காவுக்குப் பறந்Qார் 
ரபிந்Qர் சிங். 

வெசப்�ம்பர் 11 Qாக்குQலுக்குப் பிறகு 
அவெ�ரிக்காமேவாடும் இஸ்மேரமேலாடும் மேபார்த் 
Qந்திர உறவு ஏற்படுத்திக் வெகாண்� 
இந்திEாவுக்குக் டைக மே�ல் கிடை�த்Q பலMாகக் 
கூ�க் கருQலாம் இடைQ. 



மேபாQாக்குடைறக்கு ... இன்றில்லாவிட்�ாலும் 
2008 இல் அவெ�ரிக்க ஏவுகடைtகள் 
இந்திEாடைவக் குறி பார்ப்பது நிச்சEம் எMக் குறி 
வெசால்கிறார் ஓய்வு வெபற்ற இராணுவத் QZபதி 
பத்�நாபன் QMது The Writing on the Wall 
புத்Qகத்தில், 2008 கி�க்கட்டும் 1955 மேலமேE 
2வகர்லால் மேநருடைவக் வெகால்ல குறி 
டைவத்திருந்Qது சி.ஐ. ஏ. என்கிறது இன்வெMாரு 
புத்Qகம். 

உள்ளூரில் உள்Z �க்கடைZ ஓ� ஓ� 
உடைQத்Qாலும் அEலுறவுக் வெகாள்டைகயில் 
வெகாஞ்சம் கவM�ாகத்Qான் இருந்Qது இந்திEா.

பாலஸ்தீM விடுQடைலக்கு ஆQரவு... 



சிலியின் சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு எதிர்ப்பு... 

டிவெகா கார்சிEாவிலுள்Z அவெ�ரிக்கக் 
க�ற்படை�த்QZத்டைQ �ாற்றக் மேகாரிEது. 

அவெ�ரிக்க ஆசிமேEாடு நிறவெவறிக் வெகாள்டைகடைE
கடை�பிடித்Q வெQன் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிர்ப்பு... 

எM அணி மேசரா நாடுகZது அடை�ப்பில் பிரQாM 
பாத்திரம் வகித்Qமேபாது அQMது வெகாள்டைககள் 
வெகாஞ்சம் வெ�ச்சும்படிQான் இருந்Qது. 

பின்Mர் வந்Q அEலுறவுக் வெகாள்டைக 
வகுப்பாZர்கZது ’அதீQ புத்திசாலித்QMங்களின்’
விடைZவாக.. 



எதிரிகடைZக் கூ� நண்பர்கZாக்கும் 
இரா2Qந்திரம் விடை� வெபற்று.. 

நண்பர்கடைZக் கூ� எதிரிகZாக்கும் 
'இரா2Qந்திரம்' நடை�முடைறக்கு வந்Qது. 

(அQன் இன்வெMாரு உQாரtம்Qான் ஈழம்) 

அவெ�ரிக்காவு�MாM கூட்டு இராணுவப் 
பயிற்சிகள் உலகின் பிற நாடுகளில் எத்QடைகE 
துEர�ாM ஆட்சிக் கவிழ்ப்புகளுக்கும். 
ஊடுருவலுக்கும் இலக்காகி இருக்கின்றM 
என்படைQ வரலாற்றின் பக்கங்கடைZப் புரட்டிப் 
பார்ப்பவர்களுக்குத் வெQரியும். 

அவெ�ரிக்கத் வெQாழில் நுட்பத்தில் இந்திEாடைவ 
அணுகுவது என்பது விஞ்ஞாMத்திற்கும், 
மேவZாண்டை�க்கும் எத்QடைகE மேபரழிடைவத் 
Qரும் என்பது �க்கள் 

அறிவிEலாZர்களுக்குத் துல்லிE�ாகத் 
வெQரியும். 

ஆMால் 

அEல்நாட்டுக் க�ன்... 



அEல்நாட்டு முQலீடு 

அEல்நாட்டு வெQாழில் நுட்பம் 

அEல்நாட்டு வாழ்க்டைகமுடைற... 

எMப் பிறரி�ம் ஏற்கMமேவ �ண்டியிட்டுக் 
கி�க்கும் இந்திEாடைவப் மேபான்ற எந்Qவெவாரு 
நாட்டிற்கும் எதிராகப் மேபார் வெQாடுக்க 

நாசகார அணு ஆயுQங்கமேZா.. 

நவீM ஏவுகடைtகமேZா அவசிEப்ப�ாது 
அவெ�ரிக்காவிற்கு. 

அQற்குத் மேQடைவ ஒமேர ஒரு விரலடைசப்பு 

அவ்வZவுQான்.

 

மே�மேல உள்Z புடைகப்ப�ங்கள் இ�மிருந்து 
வலம்: 

வெபாக்ரான் அணுவெவடிப்பு, உலக�E�ாக்கல் 
குறித்Q 

மேகலிச்சித்திரம், மே�விட் வெ2ர்டை�Eா 



பங்களிப்டைபப் பகிர்ந்துவெகாண்�வர்கள் 

மேQாழர் வெப. �ணிEரசன் சிவக்கு�ார், AIMS 

ஆசிரிEர்,  மேகாடைவ 

'Qமிழர் கண்மேtாட்�ம்' ராமே2ஸ்வரி 
சண்முகசுந்Qரம் 

ஹி. பாலசுப்ர�ணிEன்  மேகாடைவ 

வெபங்களூர் �ாக்�ர் குtமேசகரன் 

சி. பால்ராஜ் மேகாடைவ 

வெசன்டைM Eாழ்வெ�ாழி 

ந. அமேசாக் மேகாடைவ 

�மேலசிEா ஞா. வெ2Eராஜ் 
சார்லஸ் 

மே�ா. அருண்கு�ார் கவின் 
வெQாழில்நுட்பவிEலகம், 

வெ�ட்ராய்ட், அவெ�ரிக்கா மேகாடைவ 

�. �மேகஷ் தி. சிவக்கு�ார் 



மே�ரிமேலண்ட், அவெ�ரிக்கா 
கலிஃமேபார்னிEா, அவெ�ரிக்கா 

சங்கர் பிரபு முடைMவர் மு. பிரபு 

வெ2ர்�னி மேகாடைவ 

முடைMவர் சிவசுப்ர�ணிEன்  
பிருத்திவிராஜ் 

மேகாடைவ CARE - மேகாடைவ 

வெபாறிEாZர் மேQ. ரவிக்கு�ார் 
சுமேQசமித்திரன் 

மேசலம் எழுத்QாZர், மேகாடைவ 

�ற்றும்

வெசன்டைM - வெபங்களுர் - மேகாடைவ மேQாழர்கள்.
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